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Вовед
		
					
На Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип заврши единаесеттата
академска (2017/2018) 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. Донесени се и закони за изменување
и дополнување на Законот за основање на државен Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип: на 30 јуни 2008 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 81/2008) и на 16.5.2013 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 70/2013).
Универзитетот, согласно со Статутот (Универзитетски гласник
30/2014), 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 медицински науки;
8. Факултет за туризам и бизнис логистика;
9. Филолошки факултет;
10. Електротехнички факултет;
11. Технолошко-технички факултет;
12. Машински факултет;
13. Музичка академија;
14. Ликовна академија;
15. Филмска академија.
Покрај овие единици се организираат и: катедри, институти,
лаборатории, одделенија, сектори, библиотеки и други внатрешни
организациони единици, како што се:
–– Сектор за е-индекс;
–– Одделение за развој;
–– Одделение за администрација и корисничка поддршка;
–– Сектор за ИКТ;
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Одделение за системска и мрежна администрација;
Одделение за средства и техничка поддршка;
Сектор за финансиско и сметководствено работење;
Одделение за финансиско работење;
Одделение за сметководствено работење;
Сектор за материјално и благајничко работење;
Одделение за материјално работење;
Одделение за благајничко работење;
Одделение за издавачка дејност;
Одделение за обезбедување со квалитет;
Одделение за инвестиции и развој;
Одделение за јавни набавки;
Одделение за наука;
Одделение за магистерски и докторски студии;
Одделение за настава;
Одделение за библиотечно работење;
Одделение за студентска архива;
Одделение за доживотно учење;
Одделение за е-учење;
Одделение за меѓународна соработка;
Одделение за ЕКТС;
Одделение за општи и правни работи;
Одделение за човечки ресурси;
Одделение за радио, ТВ и веб;
Помошно-техничко одделение.

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, меѓу
кои: Штип, Кочани, Радовиш, Гевгелија, Виница, Пробиштип, Струмица,
Кавадарци, Прилеп и Скопје.
За прв ректор, со мандатен период од 15.9.2011 година до 14.9.2015
година, 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.
Со Одлука од Универзитетскиот сенат бр. 0201-626/3 од 18.5.2015
година, со мандатен период од 15.9.2015 година до 14.9.2019 година,
за ректор на Универзитетот е избран проф. д-р Блажо Боев, редовен
професор на Факултетот за природни и технички науки.
За проректори, со мандатен период од 15.9.2011 година до 14.9.2015
година, 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
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–– проректор за развој, инвестиции и одржување – доц. д-р Кирил
Барбареев – доцент на Факултет за образовни науки.
Со Одлука од Универзитетскиот сенат бр. 0201-970/2 од 15.9.2015
година, за проректори, со мандатен период од 15.9.2015 година до 14.9.2019
година, се избрани:
–– проректор за настава – доц. д-р Кирил Барбареев – доцент на Факултет
за образовни науки;
–– проректор за развој, инвестиции и одржување – проф. д-р Дејан
Мираковски – вонреден професор на Машински факултет.
Со Одлука од Ректорската управа бр. 0901-901/22 од 19.9.2011 година,
со мандатен период од 15.9.2011 година до 14.9.2015 година и Одлука
од Ректорската управа бр. 0201-970/2 од 15.9.2015 година, со мандатен
период од 15.9.2015 година до 14.9.2019 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
Редовен проф. д-р Блажо Китанов
Редовен проф. д-р Борис Крстев
Редовен проф. д-р Тодор Серафимовски
Редовен проф. д-р Блажо Боев
Редовен проф. д-р Благој Голомеов
Редовен проф. д-р Саша Митрев
Редовен проф. д-р Трајко Мицевски
Редовен проф. д-р Стеван Алексоски
Редовен проф. д-р Тодор Чепреганов
Редовен проф. д-р Виолета Димова
Редовен проф. д-р Љупчо Михајлов
Редовен проф. д-р Зоран Панов
Редовен проф. д-р Зоран Десподов
Редовен проф. д-р Војо Мирчовски
Редовен проф. д-р Мирјана Голомеова
Редовен проф. д-р Орце Спасовски
Редовен проф. д-р Ристо Дамбов
Редовен проф. д-р Тена Шијакова-Иванова
Редовен проф. д-р Милица Шкариќ
Редовен проф. д-р Гоше Петров
Редовен проф. д-р Верица Илиева
Редовен проф. д-р Ристо Кукутанов
Редовен проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска
Редовен проф. д-р Ана Миновска
Редовен проф. д-р Ленче Милошева
Редовен проф. д-р Лилјана Колева-Гудева
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Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
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проф. м-р Борис Трајанов
проф. д-р Ѓорги Шуманов
проф. д-р Биљана Ѓоргеска
проф. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева
проф. д-р Владо Гичев
проф. д-р Снежана Мирасчиева
проф. д-р Рубин Гулабоски
проф. д-р Ристо Фотов
проф. д-р Никола Смилков
проф. д-р Соња Лепиткова
проф. д-р Цвета Мартиновска-Банде
проф. д-р Милка Здравковска
проф. д-р Виолета Димовска
проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска
проф. д-р Јован Ананиев
проф. д-р Соња Петровска
проф. д-р Виолета Стефанова
проф. д-р Илчо Јованов
проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
проф. д-р Ристе Темјановски
проф. д-р Виолета Николовска
проф. д-р Крсто Блажев
проф. д-р Луси Караниколова-Чочоровска
проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска
проф. д-р Влатко Чинговски
проф. м-р Валентина Велковска-Трајановска
проф. м-р Маријан Јанкоски
проф. д-р Ацо Кузелов
проф. д-р Круме Николовски
проф. м-р Георги Мицанов
проф. д-р Душан Спасов
проф. д-р Емилија Потевска-Попивода
проф. м-р Антонијо Китановски
проф. д-р Винета Сребренковска
проф. д-р Татјана Џорлева
проф. д-р Димко Димески
проф. д-р Снежана Јованова-Митковска
проф. д-р Јованка Денкова
проф. д-р Билјана Ивановска
проф. д-р Виолета Стојанова
проф. д-р Дејан Мираковски
проф. д-р Зоран Димитровски
проф. д-р Симеон Симеонов
проф. м-р Гоце Гавриловски
проф. д-р Ивона Ковачевска
проф. д-р Драгица Спасова
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Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен

проф. д-р Никола Димитров
проф. д-р Златко Јаковлев
проф. д-р Цена Димова
проф. д-р Нако Ташков
проф. д-р Дарко Бошнаковски
проф. д-р Еленица Софијанова
проф. д-р Сашо Гелев

Вонредни професори
Вон. проф. д-р Војо Беловски
Вон. проф. д-р Гордана Панова
Вон. проф. д-р Мите Илиевски
Вон. проф. д-р Васо Талески
Вон. проф. д-р Сашо Коцески
Вон. проф. д-р Наташа Коцеска
Вон. проф. д-р Бистра Ангеловска
Вон. проф. д-р Татјана Рушковска
Вон. проф. д-р Марија Леонтиќ
Вон. проф. д-р Василија Шарац
Вон. проф. д-р Катерина Деспот
Вон. проф. д-р Петар Намичев
Вон. проф. д-р Махмут Челик
Вон. проф. м-р Златка Митева
Вон. проф. д-р Александра Милева
Вон. проф. м-р Ангеле Михајлоски
Вон. проф. д-р Оливера Трајковска-Ѓоргиева
Вон. проф. м-р Владимир Јаневски
Вон. проф. д-р Виолета Иванова-Петропулос
Вон. проф. д-р Игор Камбовски
Вон. проф. д-р Цане Котески
Вон. проф. д-р Трајче Нацев
Вон. проф. д-р Васка Сандева
Вон. проф. д-р Андон Чибишев
Вон. проф. д-р Билјана Петревска
Вон. проф. д-р Зоран Утковски
Вон. проф. д-р Ивица Јосифовиќ
Вон. проф. д-р Горан Тасев
Вон. проф. д-р Кирил Барбареев
Вон. проф. д-р Зденка Стојановска
Вон. проф. д-р Јадранка Денкова
Вон. проф. д-р Јанка Димитрова
Вон. проф. д-р Ранко Младеноски
Вон. проф. д-р Нина Даскаловска
Вон. проф. д-р Мичо Апостолов
Вон. проф. д-р Елизабета Митрева
Вон. проф. д-р Драшко Атанасовски
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Вон. проф. м-р Горанчо Ангелов
Вон. проф. м-р Сашо Поповски
Вон. проф. д-р Марија Кусевска
Вон. проф. д-р Благој Делипетров
Вон. проф. д-р Зоран Здравев
Вон. проф. д-р Андон Мајхошев
Вон. проф. д-р Страшко Стојановски
Вон. проф. д-р Славчо Цветков
Вон. проф. д-р Игор Стојановиќ
Вон. проф. д-р Мимоза Серафимовска
Вон. проф. д-р Киро Мојсов
Вон. проф. д-р Николинка Донева
Вон. проф. д-р Невенка Величкова
Вон. проф. д-р Зху Јихе
Вон. проф. д-р Драган Миновски
Вон. проф. д-р Светлана Јовевска
Вон. проф. д-р Борка Тушевска
Вон. проф. д-р Дејан Методијески
Вон. проф. д-р Мартин Лукаревски
Вон. проф. д-р Вело Марковски
Вон. проф. д-р Марјан Делипетров
Вон. проф. д-р Ацо Јаневски
Вон. проф. м-р Јана Јакимовска
Вон. проф. д-р Светлана Јакимовска
Вон. проф. д-р Мишко Џидров
Вон. проф. д-р Дарко Андроников
Вон. проф. д-р Стеван Габер
Вон. проф. д-р Александар Крстев
Вон. проф. м-р Христо Стојаноски
Вон. проф. д-р Фиданка Трајкова
Вон. проф. д-р Сања Костадиновиќ-Величковска
Вон. проф. д-р Билјана Попеска
Вон. проф. д-р Билјана Тодорова
Доцент
Доц. д-р Трајче Стојанов
Доц. д-р Марија Хаџи-Николова
Доц. д-р Ристо Поповски
Доц. д-р Олга Кошевалиска
Доц. д-р Александра Жежова
Доц. д-р Стојко Стојков
Доц. д-р Тања Ангелкова-Петкова
Доц. д-р Деспина Сивевска
Доц. д-р Фиданка Илиева
Доц. д-р Марија Магдинчева-Шопова
Доц. д-р Киро Папакоча
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Доц. д-р Драгана Кузмановска
Доц. д-р Илија Груевски
Доц. д-р Дејан Маролов
Доц. д-р Дарко Лазаров
Доц. д-р Тамара Јованов-Марјанова
Доц. д-р Марија Гогова-Самоников
Доц. д-р Билјана Златановска
Доц. д-р Љупчо Давчев
Доц. д-р Гоце Стефанов
Доц. д-р Емилија Митева-Кацарски
Доц. д-р Сашко Димитров
Доц. д-р Зоран Темелков
Доц. д-р Благица Колева
Доц. м-р Ванѓа Димитријева-Кузмановска
Доц. м-р Јордан Ефремов
Доц. д-р Ленче Николовска
Доц. д-р Елена Веселинова
Доц. д-р Татјана Бошков
Доц. д-р Биљана Балабанова
Доц. д-р Емилија Костадиновска
Доц. д-р Ева Ѓорѓиевска
Доц. д-р Кристина Мишева
Доц. д-р Даринка Маролова
Доц. д-р Ана Никодиновска-Крстевска
Доц. д-р Марија Амповска
Доц. д-р Наталија Маркова-Руждиќ
Доц. д-р Ѓорги Димов
Доц. д-р Благица Донева
Доц. д-р Даниела Коцева
Доц. д-р Мире Спасов
Доц. д-р Даринка Ѓоргиева-Ацкова
Доц. д-р Катарина Смилков
Доц. д-р Оливер Цацков
Доц. д-р Елена Дракалска
Доц. д-р Верица Јосимовска
Доц. д-р Димитар Апасиев
Доц. д-р Афродита Зенделска
Доц. д-р Стојанче Мијалковски
Доц. д-р Невенка (Трајкова) Дуковска
Доц. м-р Наташа Трбојевиќ
Доц. д-р Ирена Китанова
Доц. д-р Доне Стојанов
Доц. д-р Наташа Стојковиќ
Доц. д-р Љубен Тевдовски
Доц. д-р Александар Цветковски
Доц. д-р Тоше Крстев
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Доц. д-р Данче Василева
Доц. д-р Сања Нашкова
Доц. д-р Соња Јордева
Доц. д-р Иван Боев
Доц. д-р Викторија Максимова
Доц. д-р Катерина Златановска
Доц. д-р Наташа Лонгурова
Доц. д-р Радмила Каранакова-Стефановска
Доц. д-р Билјана Ковачевиќ
Доц. д-р Лимонка Коцева-Лазарова
Доц. д-р Андреј Петров
Доц. м-р Слободан Милошески
Доц. м-р Ванче Хараламповски
Доц. д-р Марија Ќертакова
Доц. д-р Влатко Пачешкоски
Доц. д-р Златко Бежовски
Доц. д-р Оливер Филипоски
Доц. д-р Верица Ивановска
Доц. д-р Милица Шутова
Доц. д-р Марија Дарковска-Серафимовска
Доц. д-р Душко Јошески
Доц. д-р Васко Кокаланов
Доц. д-р Марија Чекеровска
Доц. д-р Далибор Серафимовски
Доц. д-р Тодор Чекеровски
Доц. д-р Наташа Митева
Доц. д-р Весна Коцева
Доц. д-р Марија Митева
Доц. д-р Душан Биков
Доц. д-р Елена Карамазова
Доц. д-р Сања Ристески
Доц д-р Ванчо Аџиски
Научен соработник
Д-р Билјана Атансова
Виш лектор
Виш лектор м-р Снежана Кирова
Виш лектор м-р Биљана Петковска
Виш лектор м-р Марија Тодорова
Виш лектор м-р Драган Донев
Виш лектор м-р Крсте Илиев
Лектор
М-р Наталија Поп Зариева
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М-р Марија Крстева
М-р Надица Негриевска
М-р Марица Тасевска
Асистенти
М-р Кристина Костова
Асистенти докторанти
М-р Душица Санева
М-р Сашка Голомеова-Лонгурова
М-р Ленче Насев
Јулија Заркова
М-р Силвана Жежова
М-р Јована Караникиќ
М-р Елена Максимова
Ана Радеска-Пановска
М-р Маја Кукушева-Панева
М-р Билјана Читкушева-Димитровска
М-р Александра Ристеска
М-р Анета Стојановска Стефановска
М-р Јасмина Вета Буралиева
М-р Зоран Златев
М-р Јадранка Рунчева
М-р Александра Стојанова
М-р Сашко Милев
М-р Мирјана Коцалева
М-р Милкица Јанева
М-р Сара Сребренкоска
М-р Михајло Петровски
М-р Цветанка Ристова
М-р Александар Велинов
Лаборанти
Катарина Делипетрева
Павле Апостолоски
Кирил Митевски
Јулијана Арсова
Емилија Пенева
Ангела Бикова
М-р Бобан Самарџиски
М-р Ана Митаноска
М-р Виолета Џидрова
М-р Марија Штерјова
М-р Софија Петковска
Паулина Ефремова
Маја Лазарова
Валентина Рангеловиќ
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Драгана Петрушева
Зоран Манасков
Љубица Наскова
Васка Серафимовска со ВСШ
Виши лаборанти
М-р Весна Зајкова-Панева
М-р Елизабета Каракашева
М-р Марина Петрова
М-р Мишко Милев
Кореспонденти
Костадин Голаков
Адријана Зејтеникова
М-р Татјана Уланска
Генерален секретар
М-р Ристо Костуранов
Секретари
Виолета Шаклева
Никица Георгиева
Билјана Ѓорѓиева
Ема Радосављевиќ-Максимова
Светлана Попова
Елизабета Давиткова-Барбареева
Љубица Медарска-Апостолова
Лилјана Мираковска
Даниела Свиркова
Билјана Цоневска
Марјан Ристов
Ирена Рибарева
Павлинка Стојановски
Нада Донева
Игор Ефтимов
Снежана Бардарова
Одделение за општи и правни работи
Советници
Габриела Андова
Габриела Богатинова
Билјана Герасимова
Сашка Атанасова
Елвира Павлова
Павлина Минова-Ичева
Бистра Василева-Ушинова
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Лидија Јорданова
Ана Станковска
Маргарета Алчинова
Костадинка Чабулева - тех. секретар на Наставен центар - Струмица
Ивана Шоповска - тех. секретар на Наставен центар - Скопје
Жарко Арсовски
Емилија Николова
Лаборант I/самостоен референт лаборант
Зорица Ѓорѓиева
Одделение за радио, ТВ и веб
Раководител
Влатко Миленкоски
Советници
Игор Ампов
Кристина Богатинова
Игор Стојанов
Михаилов Тони - новинар
Александар Максимов
Помошно-техничко одделение
Раководител
Методи Патраклиски
Хигиеничари
Емилија Велинова
Јасминка Манаскова
Петрова Катерина
Ангелина Илиева
Маја Стојановска
Јасмина Нофитова
Савета Мастева
Светлана Каева
Димитрова Ленче
Сузана Спасевска
Татјана Џонова
Илванка Козарева
Панда Ангелова
Благица Божинова
Снежана Стојанова
Снежанка Ангелова
Јасминка Накова
Олгица Лазарова
Снежана Божилова
Елизабета Трајкова
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Сузана Момчилова
Виша Владикова
Дана Велкова
Тодорка Трнинкова
Гордана Богатинова
Даниела Петрова
Софче Ткалчева
Снежана Самарџиска
Трејанка Санева
Станка Спасова
Ленче Јанкова-Маноилева
Сунчица Китанова
Рисанка Донева
Весна Бабунска
Габриела Паунова
Елизабета Ристеска
Елизабета Мановска
Радмила Мирковска
Дејана Велкова
Јасминка Јорданова
Елена Димова
Градинари
Љупчо Донев
Станко Трајчев
Хаусмајстори
Насо Иванов
Сашко Миланов
Марјан Веселиновски
Јордан Трендов
Пане Петров
Слободан Стојчев
Бранко Нацев
Драган Николов
Вежди Рашидов
Чувари
Ацо Манев
Игор Лазов
Синиша Најдовски
Лазар Петров
Камчо Аритонов
Бошко Стојанов
Здравко Малинов
Сашко Вареловски
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Илија Арсов
Михаил Ефтимов
Стојанче Лазаров
Тони Мартиновски
Бошко Тенев
Донче Иванов
Влатко Плешков
Симо Тонев
Драган Илиев
Мише Спасов
Валентин Чамушев
Ристе Стојанов
Зоран Николов
Тони Јованов
Стевче Давчев
Ристо Арсов
Ленче Филипова
Портири
Орце Аџиски
Будимир Станојковски
Ристо Јорданов
Возачи
Коце Петков
Слободан Јовев
Метотка Тренев
Тоше Симоновски
Кабинет на ректор
Советнци на ректор
Милкица Миленкоска
Христина Серафимовска
Кристина Ѓорѓиевска
Славица Јанева
Христина Ампова
Павлина Спасова
Администратор I/самостоен референт
Сашко Донев
Сектор за е-индекс
Раководител
Ристе Тимовски
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Одделение за развој
Советници
Елена Ѓоргиева
Милка Бочварова
Билјана Ристова
Одделение за администрација и корисничка поддршка
Виши сораборници
Валентина Наскова
Верица Апостолска
Сектор за ИКТ
Раководител
Гоце Богатинов
Помошник раководител
Јордан Тиквешански
Одделение за системска и мрежна администрација
Советник
Александар Насков
Виш сораборник
Кире Зафиров
Одделение за средства и техничка поддршка
Советници
Наташа Фенева
Горан Петров
Самостоен референт за ИКТ
Зоран Тиквешански
Сектор за финансиско и сметководствено работење
Раководител
Македонка Коцева
Помошник раководител
Александар Јакимов
Одделение за финансиско работење
Советник
Невенче Панова
Одделение за сметководствено работење
Советник
Борјан Ѓоргиев
Ликвидатор
Марија Чавдарова
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Сектор за материјално и благајничко работење
Помошник раководител
Билјана Иванова
Одделение за материјално работење
Советник
Станка Коцева
Одделение за благајничко работење
Советник
Стојанче Манев
Одделение за обезбедување со квалитет
Советник
Дијана Насева
Одделение за издавачка дејност и култура
Раководител
Славе Димитров
Советници
Марија Манева
Благој Михов
Сања Гацов
Влатко Јовановски
Даница Гавриловска-Атанасовска
Одделение за инвестиции и развој
Советници
Горан Лонгуров
Сашко Коруновски
Моне Здравев
Стојан Илиев
Зоран Илиев
Одделение за јавни набавки
Советници
Филип Глигоровски
Ивана Авукатова
Виш сораборник
Кристијан Ристески
Одделение за наука
Советници
Билјана Костуранова
М-р Васко Златковски
Одделение за магистерски и докторски студии
Советници
Слаџана Митровска

19

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Катерина Хаџи Василева
Васка Здравкова
Александар Толев
Одделение за настава
Советници
Адријана Ристов
Снежана Георгиева
Одделение за библиотечно работење
Раководител
Александар Донски
Советници
Цвета Димитриева
Јасминка Соколовска
Мима Костова
Роза Јовановска
Владимир Китанов
Маријана Кротева
Марио Параклиев
Љуба Миланова
Одделение за студентска архива
Раководител
Димитар Љуботенски
Советници
Марјан Марков
Валентина Давчева
Милена Цацкова
Антонио Талевски
Влатко Берковски
Иван Јосифов
Мери Манева
Видан Лазарев
Весна Конзулова
Цона Чеботарева
Стојанче Стојанов
Невенка Ронкова-Атанасова
Јулијана Денкова
Огнен Алексоски
Владимир Митев
Аница Удовалиева
Марика Атанасова
Даница Гркова
Сања Ристова
Елена Тодоровска
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Цветанка Филипова
Анка Јорданова
Одделение за доживотно учење
Советници
Павлинка Митева-Павлова
Одделение за е-учење
Советници
Стојанче Спасов
Борче Јаневски
Одделение за меѓународна соработка
Советници
Сања Стефанова
Мартина Николовска
АКТИВНОСТИ ВО ОДДЕЛОТ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО
УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОД.
Избори во наставно-научни, наставно-стручни,
соработнички звања
Повторен избор во редовен професор – 6
Прв избор во редовен професор – 22
Избор во вонреден професор – 16
Избор во доцент – 10
Избор во виш лектор – 3
Избор во лектор – 1
Избор во насловен вонреден професор – 7
Избор во насловен доцент – 23

насловни

и

Нови вработувања
Асистент докторант – 2
Виш соработник – 1
Лаборант – 1
Прекинат работен однос
Отказ – 7 (вонреден професор, доцент, виш лектор, лектор, пом.
асистент, административен службеник и хигиеничар).
Спогодбен престанок на работен однос - 1 (асистент-докторанд).
Пензионирање – 7 (2 - редовен проф., 1 - вонреден проф., секретар,
советник за студентска архива, чувар и економ).
Смрт на вработен – 1 (доцент).
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Добиена писмена согласност од Министерството за информатичко
општество и администрација за 6 (шест) измени и дополнувања на
Правилникот за систематизација на работните места на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
Изработена и одобрена (од Министерството за информатичко
општество и администрација) Измена и дополнување на Годишен план за
вработување за 2018 година.
Изработен и одобрен (од Министерството за информатичко
општество и администрација) Годишен план за вработување за 2019
година.
До Министерството за информатичко општество и администрација
доставени Извештај за реализација на Годишниот план за вработување за
2017 година и Извештај за реализација на Годишниот план за вработување
за првата половина на 2018 година.
Во системот за човечки ресурси на Министерството за информатичко
општество и администрација и во системот за човечки ресурси Microsoft
Dynamics на Универзитетот тековно се внесуваат сите промени во врска
со статусот на вработените и промените на личните податоци.
Согласно Законот за вработените во јавниот сектор, се изработени и
се доставени Анекси на договори за вработување за стекнување на статус
на давател на јавни услуги, односно статус на помошно-техничко лице и
согласно Законот за административни службеници изработени и доставени
се Решенија и Анекси на договори за вработување за стекнување на статус
на административен службеник.
До Заводот за статистика квартално се доставуваат статистички
податоци поврзани со анкета за слободни работни места.
Два пати годишно до Министерство за образование и наука се
доставуваат известувања за вработените (титули, звања, образование,
планирани пензионирања, нови избори...) на Универзитетот.
Два пати годишно до Министерство за образование и наука се
доставува Барање на согласност за ангажирање на наставници од други
Универзитети, наставници во насловни звања и стручњаци од практиката.
Два пати годишно се изработуваат Договори за уредување на
меѓусебните права и обврски со наставниците од други Универзитети,
наставници во насловни звања и стручњаци од практиката.
Еднаш годишно се изработуваат Анекс на Договори за вработување
за ангажираноста на вработениот наставно-научен и наставно-стручен
кадар.
Два пати годишно се изработуваат Решенија за користење на делови
од годишниот одмор.
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СЛУЖБЕНИ ОТСУСТВА НА НАСТАВНИОТ И
АДМИНИСТРАТИВНИОТ КАДАР
Администрација
Ристо Костуранов – од 23.6.2018 до 25.6.2018 година поради присуство
на Годишен состанок по проектите КА2 „Developing OER and Blended
Modules for Agriculture and Rural Development“ и „Integrating E-Learning
and Open Educational Resources into Classroom“ – iOERc, преку Еразмус +.
Ристо Костуранов - од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Ристо Костуранов - од 10.5.2018 до 12.5.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради присуство на 78 Средба на правници.
Ристо Костуранов – од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласно новиот Закон за високо образование.
Кирил Барбареев – од 23.1.2017 до 26.1.2018 година во Софија,
Бугарија, поради учество на состанок по проектот „Tejajchin Sport“.
Кирил Барбареев – од 12.3.2017 до 18.3.2017 година во Париз,
Франција, поради учество на состанок по проектот „Развивање соработка
помеѓу високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните
органи“.
Кирил Барбареев – од 18.10.2017 до 19.10.2018 година во Софија,
Бугарија, поради присуство на прослава по патрониот празник на Рударскогеолошкиот универзитет „Св. Иван Рилски“.
Кирил Барбареев – од 12.11.2017 до 18.11.2017 година во Копер и
Марибор, Р. Словенија, поради посета на Универзитетите во Копер и
Марибор.
Кирил Барбареев – од 14.02.2018 до 17.02.2018 година во Истанбул,
Турција, поради учество на EURIE 2018 – Eurasia Higher Education Summit
Кирил Барбареев – од 18.4.2018 до 21.4.2018 година во Виена,
Австрија, поради учество на работилница како дел од проектот Teach (In)
Sport.
Дејан Мираковски – од 10.6.2017 до 13.6.2017 година во Преједор,
Република Српска, поради учество на „7th Balkan Mining Congress –
BALKANMINE 2017“.
Дејан Мираковски - од 21.6.2017 до 23.6.2017 година во Врдник,
Србија, поради учество 6 th International Symposium on Mining and
Environmental Protection.
Дејан Мираковски – од 10.10.2017 до 13.10.2017 година во Приједор,
Република Српска, поради учество на 7 th Balkan Mining Congress.
Дејан Мираковски – од 18.10.2017 до 19.10.2017 година во Софија,
Бугарија, поради присуство на прославата по повод Патрониот празник на
Рударско- геолошкиот универзитет „Св. Иван Рилски“.
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Емилија Николова – од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество за обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Емилија Николова - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласно со новиот Закон за високо образование.
Милкица Миленкоска – од 26.3.2018 до 1.4.2018 година во Белфаст
и Глазгов, Северна Ирска, поради посета на организации и универзитети
во рамките на Твининг проектот „Developing co-operation between higher
education institutions, the private sector and relevant public bodies“.
Милкица Миленкоска – од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р.Македонија, поради учество на обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Милкица Миленкоска – на 19.12.2017 година во Софија, Бугарија,
поради службено патување.
Милкица Миленкоска – од 3.4.2018 до 12.4.2018 година во Лимасол,
Кипар, поради учество на обука во рамките на Еразмус + проектот „OPEN
Education“.
Милкица Миленкоска – од 9.5.2018 до 13.5.2018 година во Марибор,
Словенија, поради учество на Erasmus Congress and Exhabition – ERACON
2017 the annual conference of the European Association of Erasmus
Coordinators (EAEC).
Милкица Миленкоска – од 23.6.2018 до 25.6.2018 година поради
присуство на Годишен состанок по проектите КА2 „Developing OER and
Blended Modules for Agriculture and Rural Development“ и „Integrating
E-Learning and Open Educational Resources into Classroom“ – iOERc, преку
Еразмус +.
Милкица Миленкоска – од 28.11.2018 до 2.12.2018 година во
Сомбатели, Унгарија, поради учество на работилница во рамките на
Еразмус+ проектот „Teachin Sport“.
Милкица Миленкоска – од 22.2.2018 до 25.2.2018 година во Боровец,
Бугарија, поради учество на обука „Деловно преговарање: процес на
градење на доверба со себе и другите“.
Милкица Миленкоска – од 7.5.2018 до 12.5.2018 година во Мурсија,
Шпанија, поради учество на 14 th annual Erasmus Congress and Exhibition
– ERACON 2018.
Милкица Миленкоска - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласно со новиот Закон за високо образование
Христина Серафимовска – од 20.10.2017 до 22.10.2017 година
во Охрид, Р. Македонија, поради учество на обука на тема Европски
кодекс за добро административно однесување и Македонски кодекс за
административни службеници.
Христина Серафимовска - од 22.2.2018 до 25.2.2018 година во
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Боровец, Бугарија, поради учество на обука „Деловно преговарање:
процес на градење на доверба со себе и другите“.
Христина Серафимовска – од 30.5.2018 до 3.6.2018 година во
Истанбул, Турција, поради учество на обука на тема „Менаџмент на лични
промени“.
Христина Серафимовска - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во
Охрид, Р.Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласно новиот закон за високо образование.
Христина Ампова - од 20.4.2017 до 23.4.2017 година во Паралија,
Грција, поради учество на обука на тема Работа со професионален имиџ и
деловни манири на работа.
Христина Ампова - од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Христина Ампова - од 22.2.2018 до 25.2.2018 година во Боровец,
Бугарија, поради учество на обука „Деловно преговарање: процес на
градење на доверба со себе и другите“.
Христина Ампова – од 20.4.2018 до 27.4.2018 година во Барселона,
Шпанија, поради присуство на UAB International Staff Week.
Христина Ампова - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласно со новиот Закон за високо образование.
Виолета Шаклева – од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласно со новиот Закон за високо образование.
Славица Јанева – од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Славица Јанева - од 22.2.2018 до 25.2.2018 година во Боровец,
Бугарија, поради учество на обука „Деловно преговарање: процес на
градење на доверба со себе и другите“.
Славица Јанева – од 30.5.2018 до 3.6.2018 година во Истанбул,
Турција, поради учество на обука на тема: „Менаџмент на лични промени“.
Славица Јанева - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласно со новиот Закон за високо образование.
Кристина Ѓорѓиевска - од 20.4.2017 до 23.4.2017 година во Паралија,
Грција, поради учество на обука на тема Работа со професионален имиџ и
деловни манири на работа.
Кристина Ѓорѓиевска – од 30.5.2018 до 3.6.2018 година во Истанбул,
Турција, поради учество на обука на тема: „Менаџмент на лични промени“.
Кристина Ѓорѓиевска – од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласно со новиот Закон за високо образование.
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Светлана Попова – од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество за обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Светлана Попова – од 10.5.2018 до 12.5.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради присуство на 78 Средба на правници.
Светлана Попова – од 24.5.2018 до 29.5.2018 година во Истанбул,
Турција, поради учество на советување на тема „ Вработување согласно
одредбите на Законот за работни односи, разлики помеѓу вработувањето
на кандидатите согласно ЗРО и Законот за вработените во јавниот сектор
и Законот за административни службеници, можности за распоредување
на вработените во јавниот сектор и административните службеници и
проблеми за распоредување на работниците“
Светлана Попова - на 28.5.2018 година во Скопје, Р. Македонија,
поради учество на советување на тема „Специфики, актуелности и новини
во тукушто донесениот Закон за високо образование и насоки за негова
соодветна примена.
Светлана Попова – на 29.6.2018 година во Скопје, Р. Македонија,
поради присуство на обука МП, КМПМ.
Светлана Попова - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласно со новиот Закон за високо образование.
Дијана Насева - од 9.6.2017 до 16.6.2017 година во Мадрид, Шпанија,
поради присуство на Еразмус+ Staff Mobility for Training.
Дијана Насева – од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид, Р.
Македонија, поради учество за обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Дијана Насева – на 24.10.2017 година во Катерини, Грција, поради
учество на средба во рамките на проектот „Utilizing Pay As You Throw
Systems and Autonomous Compositing Units for Biowastes Management in
Touristic Areas“.
Дијана Насева – од 4.6.2018 до 8.6.2018 година во Подгорица, Црна
Гора, поради Учество на EU4TECH Technology Transfer Summer School.
Дијана Насева - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласно со новиот Закон за високо образование.
Адријана Ристов - од 10.5.2018 до 12.5.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради присуство на 78 Средба на правници.
Адријана Ристов - од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество за обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Адријана Ристов - од 20.4.2018 до 27.4.2018 година во Барселона,
Шпанија, поради присуство на UAB International Staff Week.
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Адријана Ристов - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласно со новиот Закон за високо образование.
Павлина Спасова – од 2.2.2018 до 5.2.2018 година во Сандански,
Бугарија, поради присуство на семинар за изготвување на годишна сметка
за 2016 година.
Павлина Спасова – од 23.6.2018 до 25.6.2018 година поради присуство
на Годишен состанок по проектите КА2 „Developing OER and Blended
Modules for Agriculture and Rural Development“ и „Integrating E-Learning
and Open Educational Resources into Classroom“ – iOERc, преку Еразмус +.
Павлина Спасова - на 24.10.2017 година во Катерини, Грција, поради
учество на средба во рамките на проектот „Utilizing Pay As You Throw
Systems and Autonomous Compositing Units for Biowastes Management in
Touristic Areas“.
Павлина Спасова – од 24.1.2018 до 27.1.2018 година во Банско,
Бугарија, поради присуство на работилница на тема „Изготвување на
финансиските извештаи/завршна сметка за 2017 година кај буџетите,
буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните
здравствени установи и јавните претпријатија“.
Павлина Спасова – од 13.5.2018 до 17.5.2018 година во Крит, Грција,
поради учество на обука/советување за континуирано професионално
усовршување КПУ.
Македонка Коцева - од 2.2.2018 до 5.2.2018 година во Сандански,
Бугарија, поради присуство на семинар за изготвување на годишна сметка
за 2016 година.
Македонка Коцева - од 23.6.2018 до 25.6.2018 година поради
присуство на Годишен состанок по проектите КА2 „Developing OER and
Blended Modules for Agriculture and Rural Development“ и „Integrating
E-Learning and Open Educational Resources into Classroom“ – iOERc, преку
Еразмус +.
Македонка Коцева - од 24.1.2018 до 27.1.2018 година во Банско,
Бугарија, поради присуство на работилница на тема „Изготвување на
финансиските извештаи/завршна сметка за 2017 година кај буџетите,
буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните
здравствени установи и јавните претпријатија“.
Македонка Коцева - од 13.5.2018 до 17.5.2018 година во Крит, Грција,
поради учество на обука/советување за континуирано професионално
усовршување КПУ.
Александар Јакимов – на 27.10.2017 година, поради присуство на
обука за континуирано професионално усовршување КПУ
Александар Јакимов - од 24.1.2018 до 27.1.2018 година во Банско,
Бугарија, поради присуство на работилница на тема „Изготвување на
финансиските извештаи/завршна сметка за 2017 година кај буџетите,
буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните
здравствени установи и јавните претпријатија“.
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Александар Јакимов - од 2.2.2018 до 5.2.2018 година во Сандански,
Бугарија, поради присуство на семинар за изготвување на годишна сметка
за 2016 година.
Александар Јакимов - од 13.5.2018 до 17.5.2018 година во Крит, Грција,
поради учество на обука/советување за континуирано професионално
усовршување КПУ.
Станка Коцева - на 27.10.2017 година, поради присуство на обука за
континуирано професионално усовршување КПУ
Станка Коцева - од 24.1.2018 до 27.1.2018 година во Банско, Бугарија,
поради присуство на работилница на тема „Изготвување на финансиските
извештаи/завршна сметка за 2017 година кај буџетите, буџетските
корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени
установи и јавните претпријатија“.
Станка Коцева - од 2.2.2018 до 5.2.2018 година во Сандански,
Бугарија, поради присуство на семинар за изготвување на годишна сметка
за 2016 година.
Станка Коцева - од 13.5.2018 до 17.5.2018 година во Крит, Грција,
поради учество на обука/советување за континуирано професионално
усовршување КПУ.
Невенче Панова – на 27.10.2017 година, поради присуство на обука за
континуирано професионално усовршување КПУ.
Невенче Панова - од 24.1.2018 до 27.1.2018 година во Банско,
Бугарија, поради присуство на работилница на тема „Изготвување на
финансиските извештаи/завршна сметка за 2017 година кај буџетите,
буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните
здравствени установи и јавните претпријатија“.
Невенче Панова - од 2.2.2018 до 5.2.2018 година во Сандански,
Бугарија, поради присуство на семинар за изготвување на годишна сметка
за 2016 година.
Невенче Панова - од 23.6.2018 до 25.6.2018 година поради присуство
на Годишен состанок по проектите КА2 „Developing OER and Blended
Modules for Agriculture and Rural Development“ и „Integrating E-Learning
and Open Educational Resources into Classroom“ – iOERc, преку Еразмус +.
Невенче Панова - од 13.5.2018 до 17.5.2018 година во Крит, Грција,
поради учество на обука/советување за континуирано професионално
усовршување КПУ.
Стојанче Манев - од 13.5.2018 до 17.5.2018 година во Крит, Грција,
поради учество на обука/советување за континуирано професионално
усовршување КПУ.
Марија Чавдарова - од 24.1.2018 до 27.1.2018 година во Банско,
Бугарија, поради присуство на работилница на тема „Изготвување на
финансиските извештаи/завршна сметка за 2017 година кај буџетите,
буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните
здравствени установи и јавните претпријатија“.
Марија Чавдарова - од 2.2.2018 до 5.2.2018 година во Сандански,
Бугарија, поради присуство на семинар за изготвување на годишна сметка
за 2016 година.
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Марија Чавдарова - од 13.5.2018 до 17.5.2018 година во Крит, Грција,
поради учество на обука/советување за континуирано професионално
усовршување КПУ.
Билјана Иванова - од 24.1.2018 до 27.1.2018 година во Банско,
Бугарија, поради присуство на работилница на тема „Изготвување на
финансиските извештаи/завршна сметка за 2017 година кај буџетите,
буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните
здравствени установи и јавните претпријатија“.
Билјана Иванова - од 13.5.2018 до 17.5.2018 година во Крит, Грција,
поради учество на обука/советување за континуирано професионално
усовршување КПУ.
Борјан Ѓоргиев - од 24.1.2018 до 27.1.2018 година во Банско,
Бугарија, поради присуство на работилница на тема „Изготвување на
финансиските извештаи/завршна сметка за 2017 година кај буџетите,
буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните
здравствени установи и јавните претпријатија“.
Борјан Ѓоргиев - од 2.2.2018 до 5.2.2018 година во Сандански,
Бугарија, поради присуство на семинар за изготвување на годишна сметка
за 2016 година.
Борјан Ѓоргиев - од 23.6.2018 до 25.6.2018 година поради присуство
на Годишен состанок по проектите КА2 „Developing OER and Blended
Modules for Agriculture and Rural Development“ и „Integrating E-Learning
and Open Educational Resources into Classroom“ – iOERc, преку Еразмус +.
Борјан Ѓоргиев - од 13.5.2018 до 17.05.2018 година во Крит, Грција,
поради учество на обука/советување за континуирано професионално
усовршување КПУ.
Павлинка Стојановски - на 15.2.2017 година во Скопје, Р. Македонија,
поради присуство на еднодневна обука за „Годишни планови за вработување
во јавниот сектор, како и внатрешна организација и систематизација на
работните места и оценување на административните службеници“
Павлинка Стојановски – од 4.5.2017 до 6.5.2017 во Охрид, Р.
Македонија, поради 76 – Средба на правници.
Павлинка Стојановски – од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество за обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Павлинка Стојановски – од 10.5.2018 до 12.5.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради присуство на 78 Средба на правници.
Павлинка Стојановски – од 24.5.2018 до 29.5.2018 година во Истанбул,
Турција, поради учество на советување на тема „ Вработување согласно
одредбите на Законот за работни односи, разлики помеѓу вработувањето
на кандидатите согласно ЗРО и Законот за вработените во јавниот сектор
и Законот за административни службеници, можности за распоредување
на вработените во јавниот сектор и административните службеници и
проблеми за распоредување на работниците“
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Павлинка Стојановски - на 28.5.2018 година во Скопје, Р. Македонија,
поради учество на советување на тема „Специфики, актуелности и новини
во тукушто донесениот Закон за високо образование и насоки за негова
соодветна примена.
Павлинка Стојановски - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во
Охрид, Р. Македонија, поради работен состанок во врска со статутот на
универзитетот согласно новиот закон за високо образование.
Билјана Ѓоргиева - на 15.2.2017 година во Скопје, Р. Македонија,
поради присуство на еднодневна обука за „Годишни планови за вработување
во јавниот сектор, како и внатрешна организација и систематизација на
работните места и оценување на административните службеници“
Билјана Ѓоргиева - од 4.5.2017 до 6.5.2017 во Охрид, Р. Македонија,
поради 76 – Средба на правници.
Билјана Ѓоргиева – од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество за обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Билјана Ѓоргиева - од 10.5.2018 до 12.5.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради присуство на 78 Средба на правници.
Билјана Ѓоргиева - од 24.5.2018 до 29.5.2018 година во Истанбул,
Турција, поради учество на советување на тема „Вработување согласно
одредбите на Законот за работни односи, разлики помеѓу вработувањето
на кандидатите согласно ЗРО и Законот за вработените во јавниот сектор
и Законот за административни службеници, можности за распоредување
на вработените во јавниот сектор и административните службеници и
проблеми за распоредување на работниците“
Билјана Ѓоргиева – на 28.5.2018 година во Скопје, Р. Македонија,
поради учество на советување на тема „Специфики, актуелности и новини
во тукушто донесениот Закон за високо образование и насоки за негова
соодветна примена.
Билјана Ѓоргиева - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со статутот на
универзитетот согласно новиот закон за високо образование.
Ема Радосављевиќ Максимова - од 4.5.2017 до 6.5.2017 во Охрид,
Р. Македонија, поради 76 – Средба на правници.
Ема Радосављевиќ Максимова - од 10.5.2018 до 12.5.2018 година во
Охрид, Р. Македонија, поради присуство на 78 Средба на правници.
Ема Радосављевиќ Максимова - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во
Охрид, Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласносо новиот Закон за високо образование.
Ирена Рибарева – на 20.10.2017 година во Скопје, Р. Македонија,
поради ресертифицирање на потврдата за положен испит за лице за јавни
набавки.
Ирена Рибарева– од 03.11.2017 до 05.11.2017 година во Белград, Р.
Србија, поради присуство на обука на тема „Предизвици при спроведување
на јавните набавки, предности на задолжителните е-набавки и внатрешна
и надворешна ревизија, интерна контрола и нивната улога“.
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Ирена Рибарева – од 26.4.2018 до 28.4.2018 година во Суботица, Р.
Србија, поради присуство на обука на тема „Реформи во системот на јавни
набавки – предизвици ко престојат“.
Ирена Рибарева - од 10.5.2018 до 12.5.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради присуство на 78 Средба на правници.
Ивана Авукатова – од 3.11.2017 до 5.11.2017 година во Белград,
Р. Србија, поради присуство на обука на тема „Предизвици при
спроведување на јавните набавки, предности на задолжителните е-набавки
и внатрешна и надворешна ревизија, интерна контрола и нивната улога“.
Ивана Авукатова - од 26.4.2018 до 28.4.2018 година во Суботица, Р.
Србија, поради присуство на обука на тема „Реформи во системот на јавни
набавки – предизвици ко престојат“
Филип Глигоровски - од 3.11.2017 до 5.11.2017 година во Белград, Р.
Србија, поради присуство на обука на тема „Предизвици при спроведување
на јавните набавки, предности на задолжителните е-набавки и внатрешна
и надворешна ревизија, интерна контрола и нивната улога“.
Филип Глигоровски - од 26.4.2018 до 28.4.2018 година во Суботица,
Р. Србија, поради присуство на обука на тема „Реформи во системот на
јавни набавки – предизвици ко престојат“.
Сашко Донев – од 24.1.2017 до 25.1.2017 година во Белград, Србија,
поради возење на професор од Универзитетот во Белград.
Сашко Донев – од 18.10.2017 до 19.10.2017 година во Софија, Бугарија,
поради возење на ректор и проректори за присуство на прославата по
повод патрониот празник на Рударско-геолошкиот универзитет „Св. Иван
Рилски“.
Сашко Донев – од 21.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид, Р.
Македонија, поради возење на ректор за учество на обука на тема
Европски кодекс за административно однесување и Македонки кодекс за
административни службеници.
Сашко Донев – на 22 и 25.2.2018 година во Боровец, Бугарија, поради
возење на вработени за присуство на обука „Деловно преговарање: процес
на градење на доверба со себе и другите“
Сашко Донев - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид, Р.
Македонија, возење на вработени поради работен состанок во врска
со Статутот на Универзитетот согласносо новиот Закон за високо
образование.
Никица Ѓеоргиева - од 4.5.2017 до 6.5.2017 во Охрид, Р. Македонија,
поради 76 – Средба на правници.
Никица Ѓеоргиева - од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество за обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Никица Ѓеоргиева - од 10.5.2018 до 12.5.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради присуство на 78 Средба на правници.
Никица Ѓоргиева - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со статутот на
универзитетот согласно новиот закон за високо образование.
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Игор Ефтимов - од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество за обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Игор Ефтимов - од 10.5.2018 до 12.5.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради присуство на 78 Средба на правници.
Игор Ефтимов - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласносо новиот Закон за високо образование.
Габриела Андова - од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество за обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Габриела Андова - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со статутот на
универзитетот согласно новиот закон за високо образование.
Билјана Герасимова - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со статутот на
универзитетот согласно новиот закон за високо образование.
Билјана Цоневска Гуњова - од 20.10.2017 до 22.10.2017 година
во Охрид, Р. Македонија, поради учество за обука на тема Европски
кодекс за добро административно однесување и Македонски кодекс за
административни службеници.
Билјана Цоневска Гуњова - од 10.5.2018 до 12.5.2018 година во
Охрид, Р. Македонија, поради присуство на 78 Средба на правници.
Билјана Цоневска Гуњова - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во
Охрид, Р. Македонија, поради работен состанок во врска со статутот
на универзитетот согласно новиот закон за високо образование. поради
работен состанок во врска со Статутот на Универзитетот согласносо
новиот Закон за високо образование.
Ивана Шоповска - од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество за обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Марјан Ристов – од 3.5.2017 до 6.5.2017 година во Охрид, Р.
Македонија, поради присуство на 76. Средба на правници.
Марјан Ристов – од 1.11.2017 до 4.11.2017 година во Охрид, Р.
Македонија, поради присуство на 77. Средба на правници.
Марјан Ристов - од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество за обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Марјан Ристов - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласносо новиот Закон за високо образование.
Снежана Бардарова - од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
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Р. Македонија, поради учество за обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Снежана Бардарова - од 10.5.2018 до 12.5.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради присуство на 78. Средба на правници.
Снежана Бардарова - на 28.5.2018 година во Скопје, Р. Македонија,
поради учество на советување на тема „Специфики, актуелности и новини
во туку што донесениот Закон за високо образование и насоки за негова
соодветна примена.
Снежана Бардарова - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласносо новиот Закон за високо образование.
Елвира Ристова - од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество за обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Елвира Ристова - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласносо новиот Закон за високо образование.
Даниела Свиркова - од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество за обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Даниела Свиркова - од 10.5.2018 до 12.5.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради присуство на 78. Средба на правници.
Лилјана Мираковска - на 28.5.2018 година во Скопје, Р. Македонија,
поради учество на советување на тема „Специфики, актуелности и новини
во тукушто донесениот Закон за високо образование и насоки за негова
соодветна примена.
Даниела Свиркова - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласносо новиот Закон за високо образование.
Лилјана Мираковска - од 4.5.2017 до 6.5.2017 во Охрид,
Р. Македонија, поради 76. Средба на правници.
Лилјана Мираковска - од 10.5.2018 до 12.5.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради присуство на 78. Средба на правници.
Лилјана Мираковска - на 28.5.2018 година во Скопје, Р. Македонија,
поради учество на советување на тема „Специфики, актуелности и новини
во тукушто донесениот Закон за високо образование и насоки за негова
соодветна примена.
Лилјана Мираковска - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласносо новиот Закон за високо образование.
Нада Донева - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид, Р. Македонија,
поради работен состанок во врска со Статутот на Универзитетот
согласносо новиот Закон за високо образование.
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Елизабета Давитковска Барбареева - од 10.5.2018 до 12.5.2018 година
во Охрид, Р. Македонија, поради присуство на 78. Средба на правници.
Маргарета Алчинова - од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество за обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Маргарета Алчинова - од 10.5.2018 до 12.5.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради присуство на 78. Средба на правници.
Маргарета Алчинова - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласносо новиот Закон за високо образование.
Бистра Василева - од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество за обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Лидија Јорданова - од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество за обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Лидија Јорданова - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласносо новиот Закон за високо образование.
Сашка Атанасова - од 20.10.2017 до 22.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество за обука на тема Европски кодекс за добро
административно однесување и Македонски кодекс за административни
службеници.
Сашка Атанасова - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради работен состанок во врска со Статутот на
Универзитетот согласносо новиот Закон за високо образование.
Наташа Фенева – од 11.5.2017 до 13.5.2017 година во Софија,
Бугарија, поради учество на обука Leadership, team work and effective
communication.
Кире Зафиров – на 28.2.2018 година во Скопје, Р. Македонија, поради
учество на обука „Сајбер безбедност и сајбер нападите“.
Тодор Чекеровски - на 28.2.2018 година во Скопје, Р. Македонија,
поради учество на обука „Сајбер безбедност и сајбер нападите“.
Ристе Тимовски – од 13.3.2017 до 17.3.2017 година во Лисабон,
Португалија, поради присуство на конференција eXtreme365.
Ристе Тимовски – од 16.4.2018 до 20.4.2018 година во Софија,
Бугарија, поради присуство на обуки и работилници од Erasmus+ проект
„Shaping the Future Education in Tourisam-FET“.
Милка Бочварова - од 23.10.2017 до 27.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради присуство на обуки и работилници од Erasmus+
проект „Shaping the Future Education in Tourisam-FET“.
Милка Бочварова - од 16.4.2018 до 20.4.2018 година во Софија,
Бугарија, поради присуство на обуки и работилници од Erasmus+ проект
„Shaping the Future Education in Tourisam-FET“.
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Игор Стојанов – на 23.3.2018 година во Велес, Р. Македонија, поради
учество на работилница во Источниот планински регион во рамките на
проектот „Активни граѓани за добро владеење“.
Игор Стојанов – на 15.5.2018 година во Скопје, Р. Македонија, поради
присуство на презентација „Разбирање на тактиките за дезинформации и
дезинформации“.
Игор Стојанов – на 31.5.2018 година во Скопје, Р. Македонија,
поради учество на настан – Предизвици за реформи во Македонската
Радиотелевизија (МРТ) организиран од Здружението на новинари и
Институтот за општествени и хуманистички науки.
Тони Михаилов – на 31.5.2018 година во Скопје, Р. Македонија,
поради учество на настан – Предизвици за реформи во Македонската
Радиотелевизија (МРТ) организиран од Здружението на новинари и
Институтот за општествени и хуманистички науки.
Влатко Миленкоски - од 23.6.2018 до 25.6.2018 година поради
присуство на Годишен состанок по проектите КА2 „Developing OER and
Blended Modules for Agriculture and Rural Development“ и „Integrating
E-Learning and Open Educational Resources into Classroom“ – iOERc, преку
Еразмус+.
Влатко Миленкоски – учество на компјутерска обука за официјални
Adobe курсеви во најновата верзија Creative Cloud организирани од Семос
едукација.
Мартина Николовска-Крстевска – на 19.9.2017 година во Скопје,
Р. Македонија, поради присуство на состанок во Националната агенција
за европски образовни програми и мобилност во врска со Еразмус+
програмата.
Сања Стефанова – од 3.4.2017 до 12.4.2017 година во Лимасол,
Кипар, поради присуство на обука во рамките на Еразмус+ проектот
„Open Education“.
Сања Стефанова – од 8.5.2017 до 12.5.2017 година во Грац, Австрија,
поради присуство на Еразмус+ Staff Mobility for Training.
Сања Стефанова – од 9.6.2017 до 16.6.2017 година во Мадрид,
Шпанија, поради присуство на Еразмус+ Staff Mobility for Training.
Сања Стефанова – од 23.6.2018 до 25.6.2018 година поради присуство
на Годишен состанок по проектите КА2 „Developing OER and Blended
Modules for Agriculture and Rural Development“ и „Integrating E-Learning
and Open Educational Resources into Classroom“ – iOERc, преку Еразмус+.
Сања Стефанова – на 4.9.2017 година во Скопје, Р. Македонија,
поради присуство на состанок во ЕУ инфо центар.
Сања Стефанова – на 3.11.2017 година во Скопје, Р. Македонија,
поради присуство на состанок во Националната агенција за европски
образовни програми и мобилност во врска со Еразмус + програмата.
Сања Стефанова – од 8.11.2017 до 10.11.2017 година во Брисел,
Белгија, поради присуство на 3 RD Progress Meeting – Erasmus +.
Сања Стефанова – од 25.6.2018 до 27.6.2018 година во Брисел,
Белгија, поради присуство на Western Balkans Platforms on Education and
training – Research and Innovation (7 th Ministerial Meeting).
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Билјана Костуранова – од 9.5.2017 до 13.5.2017 година во Марибор,
Словенија, поради учество на Erasmus Congress and Exhibition – ERACON
2017 the annual conference of the European Association of Erasmus
Coordinators (EAEC).
Билјана Костуранова - Сања Стефанова – од 23.6.2018 до
25.6.2018 година поради присуство на Годишен состанок по проектите
КА2 „Developing OER and Blended Modules for Agriculture and Rural
Development“ и „Integrating E-Learning and Open Educational Resources
into Classroom“ – iOERc, преку Еразмус+.
Коце Петков - од 27.6.2017 до 1.7.2017 година во Кишињев,
Молдавија, поради возење на наставници од Факултетот за информатика
за учество на 4. конференција на Математичкото здружение на Република
Молдавија.
Коце Петков – на 25.2.2018 година во Софија, Бугарија, поради
носење на проф. Кирил Барбареев и доц. д-р Билјана Попеска на аеродром.
Коце Петков - од 8.3.2018 до 11.3.2018 година во Гросупље и
Љубљана, Словенија за возење на тимот на The Makbot Pioneers при
СОУ Гошо Викентиев – Кочани за учество на регионален Адрие ФЛЛ
натпревар.
Коце Петков – од 10.5.2018 до 12.5.2018 година во Охрид, Р.
Македонија, поради возење на вработени, за присуство на 78. Средба на
правници.
Коце Петков – од 3.7.2018 до 6.7.2018 година во Босна и Херцеговина,
поради превоз на спортисти.
Метотка Тренев – од 4.4.2017 до 6.4.2017 година во Ниш, Србија,
поради возење на доц. д-р Драгана Кузмановска и проф. д-р Виолета
Димова во Ниш.
Метотка Тренев – на 24.10.2017 година во Катерини, Грција, поради
возење на вработени за учество на средба во рамките на проектот „Utilizing
Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes
Manаgement in Touristic Areas“.
Метотка Тренев – на 18.6.2018 и 23.6.2018 година во Софија,
Бугарија, поради возење на проф. Билјана Попеска и Сања Стефанова до
и од аеродром.
Тоше Симоновски – на 19.12.2017 година во Софија, Бугарија, поради
учество на состанок за изработка на проект.
Тоше Симоновски – на 31.5.2018 година во Феризај, Косово, поради
возење на проф. д-р Катерина Деспот и проф. д-р Мишко Џидров.
Тоше Симоновски – на 7.6.2018 и 11.6.2018 година во Софија,
Бугарија, поради возење на проф. д-р Марија Кусевска и проф. д-р Билјана
Ивановска од и до аеродром.
Жарко Арсовски – од 24.3.2017 до 27.3.2017 година во Чачак, Србија,
поради настап на Балканското Првенство во карате за сениори во Чачак за
Македонската карате репрезентација.
Жарко Арсовски – од 19.4.2017 до 8.5.2017 година во Турција, поради
подготовки за Европското првенство во Сараево, втори подготовки за
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Европското првенство во Дојран и настап на Европското првенство во
Коцаели – Турција.
Жарко Арсовски – од 9.8.2017 до 15.8.2017 година во Урмија – Иран,
поради подготовки со Ирската карате репрезентација и меѓународен
натпревар во Иран.
Жарко Арсовски – од 7.9.2017 до 11.9.2017 година во Лајпциг,
Германија, поради настап на Карате 1 премиер лига во Германија за
Македонската карате репрезентација.
Жарко Арсовски – на 15.2.2018 и 19.2.2018 година во Дубаи, поради
настап на Карате 1 премиер лига во Дубаи – Обединетите Арапски
Емирати за Македонската карате репрезентација.
Жарко Арсовски – од 15.3.2018 до 16.3.2018 година во Ротердам,
Холандија, поради настап на Карате 1 премиер лига во Ротердам за
Македонската карате репрезентација.
Жарко Арсовски – на 22.3.2018 година во Истанбул, Турција, поради
настап на Балканското првенство на Македонската карате репрезентација.
Жарко Арсовски – од 2.5.2018 до 7.5.2018 и од 9.5.2018 до 14.5.2018
година, поради подготовки за Европското првенство и настап на истото за
Македонската карате репрезентација.
Стојанче Спасов – на 1.6.2018 година во Битола, Р. Македонија,
поради учество на работилница „8 th Web 1st Macedonian Moodle Moot
2018“.
Стојанче Спасов - од 1.6.2018 до 2.6.2018 година, во Битола,
Р. Македонија, поради учество на работилница „8TH WeB&1st Macedonian
Moodle Moot 2018“.
Влатко Јовановски – на 13.12.2017 година во Скопје, Р. Македонија,
поради учество на обука организирана од Бирото за развој на образование.
Влатко Јовановски – учество на компјутерска обука за официјални
Adobe курсеви во најновата верзија Creative Cloud организирани од Семос
едукација.
Славе Димитров – учество на компјутерска обука за официјални
Adobe курсеви во најновата верзија Creative Cloud организирани од Семос
едукација.
Марија Манева - учество на компјутерска обука за официјални
Adobe курсеви во најновата верзија Creative Cloud организирани од Семос
едукација.
Благој Михов - учество на компјутерска обука за официјални Adobe
курсеви во најновата верзија Creative Cloud организирани од Семос
едукација.
Сања Гацов - учество на компјутерска обука за официјални Adobe
курсеви во најновата верзија Creative Cloud организирани од Семос
едукација.
Игор Ампов - учество на компјутерска обука за официјални Adobe
курсеви во најновата верзија Creative Cloud организирани од Семос
едукација.
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Кристина Калафова - учество на компјутерска обука за официјални
Adobe курсеви во најновата верзија Creative Cloud организирани од Семос
едукација.
Александар Максимов - учество на компјутерска обука за официјални
Adobe курсеви во најновата верзија Creative Cloud организирани од Семос
едукација.
Васка Здравковска – од 11.5.2017 до 13.5.2017 година во Софија,
Бугарија, поради учество на обука Leadership, team work and effective
communication.
Слаџана Митровска – од 11.5.2017 до 13.5.2017 година во Софија,
Бугарија, поради учество на обука Leadership, team work and effective
communication.
Катерина Хаџи Василева – од 11.5.2017 до 13.5.2017 година во
Софија, Бугарија, поради учество на обука Leadership, team work and
effective communication.
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
Ленче Николовска – на 25, 26 и 29.5.2017 година во Будва, Црна
Гора, поради учество на Тринаесеттата меѓународна конференција
KNOWLEDGE IN PRACTICE.
Ленче Николовска - од 16.3.2018 до 19.3.2018 година, во Врњачка
Бања, Србија, поради учество на интернационална конференција.
Татјана Рушковска – од 20.2.2017 до 24.2.2017 година во Олстин,
Полска, поради учество на работен состанок во рамките на меѓународниот
проект COST FA1403.
Татјана Рушковска – од 13.3.2017 до 24.3.2017 година во Франција,
поради студиски престој – обука за биоинформатички анализи во INRA,
Clermont-Ferrand.
Татјана Рушковска - од 15.5.2017 до 16.5.2017 година во Софија,
Бугарија, поради учество на иницијален состанок на НАТО проектот „A
Field Detector for Genotoxicity from CBRN and Explosive Devices“.
Татјана Рушковска - од 11.6.2017 до 16.6.2017 година во Атина,
Грција, поради учество на 22 IFCC – EFLM European Congress of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine „EuroMedLab Athens 2017“.
Татјана Рушковска – од 18.9.2017 до 23.9.2017 година во Солун,
Грција, поради учество на конференција и тренинг на меѓународниот
проект COST FA1403.
Татјана Рушковска – од 26.9.2017 до 30.9.2017 година во Стразбур,
Франција, поради учество на конференција во рамките на меѓународниот
проект COST CA16112.
Татјана Рушковска - од 5.3.2018 до 8.3.2018 година, во Дубровник,
Хрватска, поради стручни состаноци во Дубровник, како дел од COST
акцијата.
Татјана Рушковска - од 11.3.2018 до 16.3.2018 година, во Софија,
Бугарија,
поради учество на тренинг школа во рамките на проект SPS MYP
G5266.
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Татјана Рушковска – 16.8.2018 до 16.9.2018 година во Скопје, Р.
Македонија, поради организација на STSM, во рамките на меѓународен
проект COST FA 143 POSITIVE, кој се реализира во „Жан Митрев
клиник“.
Татјана Рушковска – од 16.8.2018 до 16.9.2018 година, во Скопје,
Р. Македонија поради организација на STMS, во рамките на меѓународен
проект, кој ќе се реализира на „Жан Митрев клиник“.
Татјана Рушковска - од 24.9.2018 до 28.9.2018 година, во Лисабон,
Португалија поради учество на финална конференција на меѓународен
проект COST FA1403.
Зденка Стојановска – од 24.4.2017 до 28.4.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на Меѓународен научен симпозиум:
International Symposium on IN sltu Nuclear Metrology as a tool for
radioecology.
Зденка Стојановска- од 15.5.2017 до 19.5.2017 година во Софија,
Р. Бугарија, поради учество на Third East – European Radon Symposium.
Зденка Стојановска – од 11.4.2018 до 13.4.20187 година во Теслиќ,
Српска, поради учество на Меѓународниот научен симпозиум „Влијанието
на радонот и торонот врз здравјето на населението“.
Васо Талески – од 15.3.2017 до 17.3.2017 година во Делфт, Холандија,
поради учество на состанок на Комитетот за грантови на Федерацијата на
европски микробиолошки друштва.
Васо Талевски – од 22.3.2017 до 24.3.2017 година во Софија, Бугарија,
поради учество на меѓународна конференција FOOD – 3 International
Conference „the challenges for quality and safety along the food chain“.
Васо Талески - од 26.4.2017 до 28.4.2017 година во Зајечар, Србија,
поради учество на јубилеен 30. Меѓународен стручен состанок од
превентивна медицина на Тимочка Краина.
Васо Талески – од 11.5.2017 до 12.5.2017 година во Белград, Србија,
поради учество на 11. Микробиолошки конгрес МИКРОМЕД 2017.
Васо Талески – од 2.11.2017 до 4.11.2017 година во Охрид, Р.
Македонија, поради учество на Вториот научен симпозиум – Денови на
превентивна медицина.
Васо Талески – од 15.11.2017 до 18.11.2017 година во Софија,
Бугарија, поради учество на Балкански конгрес на микробиолози.
Васо Талески – од 1.2.2018 до 2.2.2018 година, поради учество
на состанок на бордот на директори на Федерација на европски
микробиолошки друштва во Холандија.
Васо Талески – од 10.5.2018 до 11.5.2018 година во Холандија, поради
учество на состанок на Бордот на директори на Федерацијата на европски
микробиолошки друштва.
Васо Талевски - 30.5.2018 до 1.6.2018 година, во Охрид, Р. Македонија,
заради учество на FEMS supported symposium Emerging infection.
Васо Талевски - од 25.6.2018 до 6.7.2018 година, во Белград, Србија,
поради престој и изработка на дел од проектот Изолација и идентификација
на бактерии од рудниците Алшар и Саса на Катедрата за микробиологија
на Биолошкиот факултет на Универзитетот во Белград.
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Елена Дракалска – од 4.5.2017 до 5.5.2017 година во Солун, Грција,
поради учество на 22. Конгрес на Балканската стоматолошка асоцијација.
Елена Дракалска – од 3.7.2017 до 7.7.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на Меѓународен симпозиум и летна школа
организирани во рамките на CEEPUS проектот Teaching and learning
Bioanalysis“.
Елена Дракалска - од 17.8.2017 до 31.8.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на Летната школа по стоматолошки
протоколи и новитети – естетски аспекти.
Елена Дракалска – од 5.10.2017 до 6.10.2017 година во Софија,
Бугарија, поради учество на 21-вата сесија на Балкански медицински
денови.
Елена Дракалска – од 13.10.2017 до 14.10.2017 година во Тетово, Р.
Македонија, поради учество на Втор меѓународен конгрес на Факултетот
за медицински науки со наслов „Health Care Challenges of the 21st Century“.
Елена Дракалска, 10.11.2018 до 14.11.2018, во Белград, Р. Србија
поради учество на VII конгрес на фармацевти од Србија.
Биста Ангеловска - од 4.5.2017 до 5.5.2017 година во Солун, Грција,
поради учество на 22. Конгрес на Балканската стоматолошка асоцијација.
Биста Ангеловска – од 5.10.2017 до 6.10.2017 година во Софија,
Бугарија, поради учество на 21. сесија на Балкански медицински денови.
Биста Ангеловска – од 13.10.2017 до 14.10.2017 година во Тетово,
Р. Македонија, поради учество на Вториот меѓународен конгрес на
Факултетот за медицински науки при Универзитетот со наслов „Health
Care Challenges of the 21st Century“.
Биста Ангеловска – од 16.11.2017 до 18.11.2017 година во Сараево,
Босна и Херцеговина, поради присуство на редовен состанок на
Асоцијацијата на фармацевски комори на Југоисточна Европа.
Бистра Ангеловска - од 13.3.2018 до 16.3.2018 година, во Ферара,
Италија, поради присуство на состанок за заеднички проект МААЕ.
Бистра Ангеловска - од 22.3.2018 до 25.3.2018 година, поради
присуство на симпозиум.
Бистра Ангеловска - од 10.10.2018 до 14.10.2018 година, во Белград,
Р. Србија, заради учество на конгрес на фармацевти на Србија.
Биљана Ѓорѓеска – од 4.5.2017 до 5.5.2017 година во Солун, Грција,
поради учество на 22. Конгрес на Балканската стоматолошка асоцијација.
Биљана Ѓорѓеска - од 14.6.2017 до 22.6.2017 година во Стокхолм,
Шведска, поради учество на FEPTO Conference и FEPTO Annual Meeting.
Биљана Ѓорѓеска – од 6.2.2018 до 13.2.2018 година во Обединетото
Кралство, поради присуство на FEPTO Research Committee Meeting,
FEPTO Conference.
Биљана Ѓорѓеска – од 11.5.2018 до 17.5.2018 година во Правец,
Бугарија, поради учество на конференција и годишно собрание на FEPTO.
Билјана Ѓоргеска – од 24.5.2018 до 27.5.2018 година, во Будва, поради
учество на меѓународна конференција.
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Катерина Златановска – од 4.5.2017 до 5.5.2017 година во Солун,
Грција, поради учество на 22. Конгрес на Балканската стоматолошка
асоцијација.
Катерина Златановска - од 4.5.2017 до 5.5.2017 година во Солун,
Грција, поради учество на 22. Конгрес на Балканската стоматолошка
асоцијација.
Катерина Златаноска - од 17.8.2017 до 31.8.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на Летната школа по стоматолошки
протоколи и новитети – естетски аспекти.
Катерина Златаноска – од 5.10.2017 до 6.10.2017 година во Скопје,
Р. Македонија, поради активно учество на Меѓународен конгрес Nutricon
2017- Food Quality and safety, Health and Nutrition.
Катерина Златаноска – од 15.12.2017 до 17.12.2017 година во
Банско, Бугарија, поради присуство на XV th Jubilee International Scientific
Conference – Knowledge in practice.
Катерина Златаноска – од 24.5.2018 до 27.5.2018 година во Будва,
Црна Гора, поради учество на XVIIth Jubilee International Scientific
Conference – Knowledge in practice Conference in Budva.
Катерина Златаноска – од 13.9.2018 до 14.9.2018 година во Охрид,
поради учество на Стоматолошка летна школа „Dental Summer School“
Рубин Гулабоски – од 05.05.2017 до 12.05.2017 година во Готинген,
Германија, поради престој на Универзитетот каде што ќе одржи и предавања
на постдипломски студии на тема термодинамика и биоелектрохемија.
Рубин Гулабоски – од 3.7.2017 до 10.6.2017 година во Готинген,
Германија, поради учество на работилница Биоелектрохемија на
факултетот за медицински науки при Универзитетот.
Рубин Гулабоски – од 2.8.2017 до 16.8.2017 година во Хамбург,
Германија, поради учество на реализација на проект „Протеин – филм
волтаметрија“.
Рубин Гулабоски – од 18.4.2018 до 24.4.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на Хумболт колеџ со учесници.
Рубин Гулабоски – од 1.9.2018 до 28.9.2018 година во Саарланд,
Германија, поради научен престој на Факултетот за медицински науки.
Наташа Лонгурова - од 4.5.2017 до 5.5.2017 година во Солун, Грција,
поради учество на 22. Конгрес на Балканската стоматолошка асоцијација.
Наташа Лонгурова - од 17.8.2017 до 31.8.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на Летната школа по стоматолошки
протоколи и новитети – естетски аспекти.
Наташа Лонгурова – од 5.10.2017 до 6.10.2017 година во Скопје,
Р. Македонија, поради активно учество на Меѓународен конгрес Nutricon
2017- Food Quality and safety, Health and Nutrition.
Наташа Лонгурова - од 15.12.2017 до 17.12.2017 година во Банско,
Бугарија, поради присуство на XV th Jubilee International Scientific
Conference – Knowledge in practice.
Наташа Лонгурова – од 24.5.2018 до 27.5.2018 година во Будва, Црна
Гора, поради учество на XVIIth Jubilee International Scientific Conference –
Knowledge in practice Conference in Budva.
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Наташа Лонгурова - од 13.9.2018 до 14.9.2018 година во Охрид,
поради учество на Стоматолошка летна школа „Dental Summer School“.
Сања Нашкова - од 4.5.2017 до 5.5.2017 година во Солун, Грција,
поради учество на 22. Конгрес на Балканската стоматолошка асоцијација.
Сања Нашкова – од 17.8.2017 до 31.8.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на Летната школа по стоматолошки
протоколи и новитети – естетски аспекти.
Цена Димова – од 5.6.2017 до 7.6.2017 година во Израел, поради
учество на стручна работилница организирана од Hadassah Medical centar.
Цена Димова - од 15.7.2017 до 30.7.2017 година во Самара,
Русија, поради стручна посета на клиниките на Државниот медицински
универзитет во Самара.
Цена Димова - од 24.5.2018 до 27.05.2018 година, во Будва, учество
на меѓународна конференција.
Цена Димова – од 13.09.2018 до 14.9.2018 година во Охрид, поради
учество на Стоматолошка летна школа „Dental Summer School“.
Киро Папакоча – од 22.3.2017 до 28.3.2017 година во Келн, Германија,
поради присуство на светскиот саем од областа на дентална медицина и
Протетика.
Киро Папакоча – од 4.5.2017 до 5.5.2017 година во Солун, Грција,
поради 22. Конгрес на Балканската стоматолошка асоцијација.
Киро Папакоча - од 25.5.2017 до 26.5.2017 година во Виена, Австрија,
поради учество на Ankylos Congress CEE 2017.
Киро Папакоча – од 5.6.2017 до 7.6.2017 година во Ерусалим, Израел,
поради учество на Medical Implant guided surgery academic course.
Киро Папакоча - од 17.8.2017 до 31.8.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на Летната школа по стоматолошки
протоколи и новитети – естетски аспекти.
Киро Папакоча – од 5.10.2017 до 6.10.2017 година во Темишвар,
Романија, поради присуство како поканет предавач на The International
Seminar on Biomaterials and Regenerative Medicine BioReMed 2017.
Киро Папакоча – од 12.10.2017 до 13.10.2017 година во Сараево,
Босна и Херцеговина, поради присуство на 10. Меѓународен конгрес –
Нови технологии во стоматологијата.
Киро Папакоча – од 22.11.2017 до 24.11.2017 година во Германија,
поради присуство на курс Soft Tissue Management for Bone Augmentation –
Flap design and soft tissue surgery developed by Dr. Marius Steigmann.
Киро Папакоча – од 13.9.2018 до 14.9.2018 година во Охрид, поради
учество на Стоматолошка летна школа „Dental Summer School“.
Гордана Панова – од 3.4.2017 до 4.4.2017 година во Врњачка Бања,
Србија, поради учество на Дванаесеттата меѓународна конференција
Knowledge in Practice.
Гордана Панова - од 25.5.2017 до 29.5.2017 година во Будва, Црна
Гора, поради учество на 13. Меѓународна конференција Knowledge in
Practice.
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Гордана Панова – од 14.6.2017 до 21.6.2017 година во Опатија,
Хрватска, поради учество на 6. Конгрес на Хрватското здружение на
медицински сестри.
Гордана Панова – од 26.6.2017 до 3.7.2017 година во Прага, Чешка,
поради учество на Меѓународен конгрес 22 nd Wonca I.
Гордана Панова – од 29.8.2017 до 1.6.2017 година во Турција, поради
учество на Меѓународен фолклорен натпревар.
Гордана Панова – од 15.12.2017 до 17.12.2017 година во Банско,
Бугарија, поради присуство на XV th Jubilee International Scientific
Conference – Knowledge in practice.
Гордана Панова - од 15.3.2018 до 19.3.2018 година, во Врњачка Бања,
Србија, поради учество на интернационална конференција.
Гордана Панова - од 22.3.2018 до 29.3.2018 година, во Солун, Грција,
поради учество на интернационален конгрес по медицина.
Гордана Панова – од 23.5.2018 до 26.5.2018 година во Будва, Црна
Гора, поради учество на 17-та Меѓународна конференција Knowledge in
practice.
Гордана Панова - 28.5.2018 до 4.6.2018 година, во Малме, Шведска,
поради учество на ESPID 2018.
Александар Цветковски – од 5.6.2017 до 7.6.2017 година во Болоња,
Италија, поради учество на Меѓународна конференција организирана од
Универзитетот во Болоња.
Александар Цветковски - од 17.8.2017 до 31.8.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на Летната школа по стоматолошки
протоколи и новитети – естетски аспекти.
Александар Цветковски - од 7.3.2018 до 9.3.2018 година, во Лувен,
Белгија, поради просуство на состанок на COST акцијата.
Александар Цветковски - од 20.6.2018 до 22.6.2018 година, во
Бајна Башта, Р.Србија, учество со презентација на труд на
Конференција на српско кристалографско друштво.
Ленче Милошева – од 10.3.2017 до 13.3.2017 година во Белград,
Србија, поради личен тренинг, исплати и супервизија од рационално –
емотивна и когнитивно бихејвиорална терапија – напредно ниво, што ќе
се одржи во РЕБТ и КБТ Центар во Белград, Србија, придружница на
Алберт Елис Институт, Њујорк.
Ленче Милошева – од 3.3.2017 до 6.3.2017 година во Белград, Србија,
поради личен тренинг, исплати и супервизија од рационално – емотивна и
когнитивно бихејвиорална терапија – напредно ниво, што ќе се одржи во
РЕБТ и КБТ Центар во Белград, Србија, придружница на Алберт Елис
Институт, Њујорк.
Ленче Милошева - од 7.4.2017 до 10.4.2017 година во Белград, Србија,
поради личен тренинг, исплати и супервизија од рационално – емотивна и
когнитивно бихејвиорална терапија – напредно ниво, што ќе се одржи во
РЕБТ и КБТ Центар во Белград, Србија, придружница на Алберт Елис
Институт, Њујорк.

43

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Ленче Милошева - од 12.5.2017 до 15.5.2017 година во Белград,
Србија, поради личен тренинг, исплати и супервизија од рационалноемотивна и когнитивно бихејвиорална терапија – напредно ниво, што ќе
се одржи во РЕБТ и КБТ Центар во Белград, Србија, придружница на
Алберт Елис Институт, Њујорк.
Ленче Милошева - од 9.6.2017 до 12.6.2017 година во Белград, Србија,
поради личен тренинг, исплати и супервизија од рационално – емотивна и
когнитивно бихејвиорална терапија – напредно ниво, што ќе се одржи во
РЕБТ и КБТ Центар во Белград, Србија, придружница на Алберт Елис
Институт, Њујорк.
Ленче Милошева – од 22.9.2017 до 25.9.2017 година во Белград,
Србија, поради личен тренинг, исплати и супервизија од рационално –
емотивна и когнитивно бихејвиорална терапија – напредно ниво, што ќе
се одржи во РЕБТ и КБТ Центар во Белград, Србија, придружница на
Алберт Елис Институт, Њујорк.
Ленче Милошева – од 28.9.2017 до 1.10.2017 година во Белград,
Србија, поради учество на едукативни семинари, клиничко испитување,
личен тренинг и супервизија и работилница во ПЕБТ и КБТ Центар, во
рамките на усовршување во клиничкиот програм Associate Fellow of Albert
Ellis Institute in Rotional.
Ленче Милошева – од 27.10.2017 до 30.10.2017 година во Белград,
Србија, поради учество на едукативни семинари, клиничко испитување,
личен тренинг и супервизија и работилница во ПЕБТ и КБТ Центар, во
рамките на усовршување во клиничкиот програм Associate Fellow of Albert
Ellis Institute in Rotional.
Ленче Милошева – од 22.12.2017 до 25.12.2017 година во Белград,
Србија, поради учество на едукативни семинари, клиничко испитување,
личен тренинг и супервизија и работилница во ПЕБТ и КБТ Центар, во
рамките на усовршување во клиничкиот програм Associate Fellow of Albert
Ellis Institute in Rotional.
Ленче Милошева – од 23.2.2018 до 26.2.2018 во Белград, Србија,
поради учество на едукативни семинари, клиничко испитување, личен
тренинг и супервизија и работилница во ПЕБТ и КБТ Центар, во рамките
на усовршување во клиничкиот програм Associate Fellow of Albert Ellis
Institute in Rotional.
Ленче Милошева – од 16.3.2018 до 19.3.2018 година, во Белград,
Србија, поради учество на едукативни семинари, работилници и личен
тренинг во КБТ Центар, Белград.
Ленче Милошева – од 25.5.2018 до 28.5.2018 година во Белград,
Србија, поради учество на едукативни семинари, клиничко испитување,
личен тренинг и супервизија и работилница во ПЕБТ и КБТ Центар, во
рамките на усовршување во клиничкиот програм Associate Fellow of Albert
Ellis Institute in Rotional.
Ленче Милошева – од 29.5.2018 до 1.6.2018 година во Сараево, Босна
и Херцеговина, поради учество на TAIEX Regional Workshop on Mental
health.
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Ленче Милошева - од 22.6.2018 до 25.6.2018 година, во Белград, Р.
Србија, поради учество на едукативен семинар, клиничко испитување,
личен тренинг и работилници.
Ленче Милошева – од 31.8.2018 до 3.9.2018 година во Белград, Р.
Србија, поради учество на едукативен семинар, клиничко испитување,
личен тренинг и работилници.
Ленче Милошева - од 15.9.2018 до 16.9.2018 година, во Белград, Р.
Србија, поради учество на едукативен семинар.
Невенка Величкова - од 24.4.2017 до 28.4.2017 година во Терме
Тухељ, Хрватска, поради учество на 3. Хрватски конгрес за здравствена
екологија.
Невенка Величкова - од 11.5.2017 до 14.5.2017 година во Софија,
Бугарија, поради учество на XVI International Congress of Medical Sciences
(ICMS).
Невенка Величкова - од 23.5.2017 до 27.5.2017 година во Дубровник,
Хрватска, поради учество на 17 th International European Light Microscopy
Initiative Meeting.
Невенка Величкова – од 1.10.2017 до 11.10.2017 година во Брно,
Чешка, поради студиски престој на Masaryk University.
Невенка Величкова – од 19.10.2017 до 22.10.2017 година во Струга,
Р. Македонија, поради учество на 45. Октомвриски средби на медицински
лаборанти и санитарни техничари.
Невенка Величкова– од 9.11.2017 до 12.11.2017 година во Тара,
Србија, поради учество на „Денови на лабораториска дијагностика Србија
со меѓународно учество Тара 2017“.
Невенка Величковска - од 11.3.2018 до 16.3.2018 година, во Софија,
Бугарија, поради учество на тренинг школа во рамките на проект SPS
MYP G5266.
Невенка Величкова – од 10.5.2018 до 13.5.2018 година, во Тузла,
БиХ, поради учество на меѓународен симпозиум Невенка Величкова,
Невенка Величкова – од 10.6.2018 до 13.6.2018 година, во Мадрид,
Шпанија, поради учество на конгрес.
Емилија Јаневиќ Ивановска – од 21.4.2017 до 23.4.2017 година во
Софија, Бугарија, поради учество на Балканскиот конгрес по нуклеарна
медицина.
Емилија Јаневиќ Ивановска – од 2.7.2017 до 8.7.2017 година во
Рабат, Мароко – поради учество на C7-RAF6049-006/17- Regional (AFRA)
Training Course on Radiopharmacy Operational Level III – in Rabat, Mococco.
Емилија Јаневиќ Ивановска – од 11.8.2017 до 17.8.2017 година во
Коимбаторе, Индија, поради учество на Светскиот конгрес за рениум и
Светската тераноистичка академија.
Емилија Јаневиќ Ивановска – од 15.9.2017 до 17.9.2017 година
во Ферара, Италија, поради состанок со колегите од Универзитетот во
Ферара.
Емилија Јаневиќ Ивановска – од 18.9.2017 до 20.9.2017 година во
Виена, Австрија, поради учество на Scientific Forum Nuclear techniques in
Human Prevention.
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Емилија Јаневиќ Ивановска – од 9.10.2017 до 14.10.2017 година во
Виена, Австрија, поради учество на технички состанок за Регулаторни
аспекти за производство на радиофармацевтски препарати.
Емилија Јаневиќ Ивановска – од 12.11.2017 до 16.11.2017 година во
Мускат, Оман, поради учество на тренинг курс како предавач организиран
од страна на Меѓународната агенција за атомска енергија во Мускат, Оман.
Емилија Јаневиќ Ивановска – од 5.12.2017 до 9.12.2017 година,
поради состанок во Советот на Европа, член на групата 14 на Европската
фармакопеја.
Емилија Јаневиќ Ивановска – од 8.1.2018 до 14.1.2018 година во Ферара,
Италија, поради присуство на координативен состанок за започнување на
заеднички проект со MAAE за поставување на платформата за е-учење од
областа на радиофармацијата.
Емилија Јаневиќ Ивановска – од 13.3.2018 до 23.3.2018 година, во
Ферара, Италија, поради присуство на состанок за заеднички проект
МААЕ.
Емилија Јаневиќ Ивановска – од 9.5.2018 до 13.5.2018 година во
Сараево, Босна и Херцеговина, поради присуство на Балканскиот конгрес
на нуклеарна медицина како поканет предавач.
Емилија Јаневиќ Ивановска – од 29.5.2018 до 30.5.2018 година во
Стразбур, како член на група 14 на Европската фармакопеа, Совет на
Европа.
Емилија Јаневиќ Ивановска - од 13.6.2018 до 17.6.2018 година,
во Ферара, Италија, поради реализација на проект за е-учење во
радиофармација.
Емилија Јаневиќ Ивановска - од 18.6.2018 до 20.6.2018 година, во
Винча, Белград, поради посета на Институт за нуклеарни науки.
Емилија Јаневиќ Ивановска - од 8.8.2018 до 13.8.2018 година, во
Преторија, Јужна Африка поради учество како предавач на Конгрес по
нуклеарна медицина.
Емилија Јаневиќ Ивановска – од 2.9.2018 до 8.9.2018 година во
Виена, Австрија, поради присуство на МАЕЕ – координативен состанок/
експертска мисија за постапките на обезбедување на квалитет во
нуклеарната медицина, постапки за земјите од Африка.
Емилија Јаневиќ Ивановска - од 3.10.2018 до 17.10.2018 година, во
Дизелдорф, Германија, поради учество на Европски конгрес по нуклеарна
медицина.
Ивона Ковачевска – од 3.5.2017 до 6.5.2017 година во Солун, Грција,
поради учество на 22. Конгрес на Балканската стоматолошка асоцијација.
Ивона Ковачевска - од 6.10.2017 до 8.10.2017 година во Банско,
Бугарија, поради учество на Конференција на стоматолози од Бугарија,
како поканет предавач.
Ивона Ковачевска - од 14.12.2017 до 17.12.2017 година во Банско,
Р. Бугарија, поради учество на 15. Меѓународна конференција Knowledge
in practice.
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Ѓорѓи Шуманов – од 3.4.2017 до 4.4.2017 година во Врњачка
Бања, Србија, поради учество на Дванаесеттата меѓународна научна
конференција Knowledge in practice.
Ѓорѓи Шуманов – од 28.9.2017 до 2.10.2017 година во Агија Тријада,
Грција, поради учество на 14. Меѓународна конференција „The power of
knowledge“.
Ѓорѓи Шуманов - од 14.12.2017 до 17.12.2017 година во Банско,
Бугарија, поради присуство на XV th Jubilee International Scientific
Conference – Knowledge in practice.
Ѓорѓи Шуманов – од 23.5.2018 do 28.5.2018 година во Будва, Црна
Гора, поради учество на 17. Меѓународна конференција „The power of
knowledge“.
Ѓорѓи Шуманов – од 27.9.2018 до 1.10.2018 година во Агиа Триада,
Грција, поради учество на меѓународна конференција „The power of
knowledge“.
Мишко Милев – од 28.3.2017 до 30.3.2017 година во Брисел, Белгија,
поради учество на „1st Management Committee meeting“ од COST акцијата
со наслов „Personalized Nutrition in aging society redox control of major age
related diseases“.
Мишко Милев – од 26.9.2017 до 29.9.2017 година во Стразбур,
Франција, поради учество во Joined Meeting of the NutRedOx Action
CA16112 and the 6th NutriOx Atelier 2017.
Мишко Милев – од 11.3.2018 до 16.3.2018 година, во Софија,
Бугарија, поради учество во тренинг школа во рамки на проект
Дарко Бошнаковски – од 21.1.2017 до 30.5.2018 година, во Минесота,
САД, поради реализирање на стручно и научно усовршување на
Универзитетот во Минесота, на Department of Pediatrics, Division of Blood
and Marrow Transplantation.
Дарко Бошнаковски - од 30.5.2018 до 21.1.2020, во Минесота, САД,
неплатено отсуство поради реализирање на стручно и научно усовршување
на Универзитетот.
Дарко Бошнаковски – од 21.8.2018 до 24.8.2018 година во Минесота,
поради учество на работен состанок на Универзитетот во скоп на проектот
„785-Е Тестирање на малечки молекули“.
Дарко Бошнаковски – од 29.8.2018 до 31.8.2018 година во Минесота,
поради присуство на Универзитетот во Минесота, на Department of
Pediatrics, Division of Blood and Marrow Transplantation.
Дарко Бошнаковски – од 3.9.2018 до 28.9.2018 година во
Минесота, поради работа на колаборативен проект во кој ќе се
анализира инволвираноста на генот во раниот ембрионален развиток на
Универзитетот во Минесота, на Department of Pediatrics, Division of Blood
and Marrow Transplatation.
Викторија Максимова - од 3.7.2017 до 7.7.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на Меѓународен симпозиум и летна школа
организирани во рамките на CEEPUS проектот Teaching and learning
Bioanalysis“.
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Викторија Максимова - од 17.8.2017 до 31.8.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на Летната школа по стоматолошки
протоколи и новитети – естетски аспекти.
Викторија Максимова – од 19.9.2017 до 22.9.2017 година во Солун,
Грција, поради учество на работен состанок и работилница, организирана
од конференцијата во рамките на меѓународниот проект COST акцијата
FA1403, со наслов 3rd Scientific Workshop „Omics breakthroughs in the
health effects of plant food bioactives“.
Викторија Максимова - од 5.3.2018 до 8.3.2018 година, поради
стручни состаноци во Дубровник, како дел од COST акцијата.
Викторија Максимова – од 20.4.2018 до 23.4.2018 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на Хумболт конференција.
Викторија Максимова - од 24.9.2018 до 28.9.2018, во Лисабон,
Португалија,
поради учество на финална конференција на меѓународен проект
COST FA1403.
Катарина Смилков – од 26.9.2017 до 29.9.2017 година во Стразбур,
Франција, поради присуство на состанок на COST акцијата CA16112 со
наслов „Preventing Age-Related with Redox Active Compounds a taste of
controversy?“.
Катарина Смилков – од 3.7.2017 до 7.07.2017 година во Охрид, Р.
Македонија, поради учество на 17th International Symposium and Summer
School.
Катарина Смилков – од 14.2.2018 до 17.02.2018 година, во Палма Де
Мајорка, Шпанија, поради присуство на состанок на COST акцијата.
Катарина Смилков - од 6.3.2018 до 9.3.2018 година, во Лувен, Белгија,
поради присуство на состанок на COST акција.
Катарина Смилков – од 19.9.2018 до 21.9.2018 година во Гдањск,
Полска, поради присуство на состанок COST акција CA 16112, со наслов
Redox control of major age related diseases.
Данче Василева - од 15.7.2017 до 30.7.2017 година во Самара,
Русија, поради стручна посета на клиниките на Државниот медицински
универзитет во Самара.
Светлана Јовевска - од 15.7.2017 до 30.7.2017 година во Самара,
Русија, поради стручна посета на клиниките на Државниот медицински
универзитет во Самара.
Светлана Јовевска – од 28.9.2017 до 2.10.2017 година во Агија
Тријада, Грција, поради учество на 14. Меѓународна конференција „The
power of knowledge“.
Светлана Јовевска – од 23.5.2018 до 27.5.2018 година во Будва, Црна
Гора, поради учество на XVIIth International Conference.
Констадин Голаков - од 15.7.2017 до 30.7.2017 година во Самара,
Русија, поради стручна посета на клиниките на Државниот медицински
универзитет во Самара.
Верица Ивановска – од 11.7.2017 до 15.7.2017 година во Утрехт,
Холандија, поради присуство на Летен академски курс организиран од
Институтот за фармацевтски науки.
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Верица Ивановска – од 13.11.2017 до 15.11.2017 година во
Глазгов, Велика Британија, поради присуство на усна презентација на
конференцијата EuroDURG.
Милица Јанева - од 17.8.2017 до 31.8.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на Летната школа по стоматолошки
протоколи и новитети – естетски аспекти.
Милкица Јанева – од 20.4.2018 до 23.4.2018 година, во Охрид,
Р. Македонија поради учество на Химболт конференција во Охрид.
Виолета Џидрова – од 14.12.2017 до 17.12.2017 година во Банско,
Р. Бугарија, поради учество на 15. Меѓународна конференција Knowledge
in practice.
Марина Петрова – од 14.12.2017 до 17.12.2017 година во Банско,
Р. Бугарија, поради учество на 15. Меѓународна конференција Knowledge
in practice.
Марина Петрова - од 13.9.2018 до 14.9.2018 година во Охрид, поради
учество на Стоматолошка летна школа „Dental Summer School“.
Марија Дарковска Серафимоска – од 9.10.2017 до 13.10.2017 година
во Виена, Австрија, поради учество на технички состанок за Регулаторни
аспекти за производство на радиофармацевтски препарати.
Марија Дарковска Серафимовска - од 5.4.2018 до 8.4.2018 година,
во Холандија, учество на 19. Европски симпозиум за радиофармација во
Холандија.
Марија Дарковска Серафимовска - на 23.4.2018, во Белград, Србија,
како предавач на Симпозиум на централно-источна Европа.
Марија Дарковска Серафимовска - од 6.6.2018 до 8.6.2018 година,
во Белград, Р. Србија, поради учество како предавач на Конференција на
ЈУСК во организација на Фармацевтски факултет.
Марија Дарковска Серафимовска - од 6.6.2018 до 8.6.2018 година,
во Белград, Р. Србија, поради учество како предавач на Конференција на
ЈУСК во организација на Фармацевтски факултет.
Милка Здравковска - од 16.12.2017 до 18.12.2017 година во Банско,
Бугарија, поради присуство на XV th Jubilee International Scientific
Conference – Knowledge in practice.
Марија Штерјова – од 5.4.2018 до 8.4.2018 година во Холандија,
поради учество на 19-тиот Европски симпозиум за радиофармација.
Марија Штерјова – од 9.5.2018 до 12.5.2018 година во Сараево, Босна
и Херцеговина, поради учество на 7th Balkan Congress of Nuclear Medicine
in Saraevo.
Марија Штерјова – од 14..2018 до 22.5.2018 година во Белград,
Србија, поради посета на Нуклеарниот институт „Винча“, во рамки на
реализирање на експериментална работа на докторските студии.
Марија Штерјова – од 18.6.2018 до 20.6.2018 година, во Винча,
Белград, поради посета на Институт за нуклеарни науки.
Марија Штерјова – од 24.6.2018 до 27.06.2018 година, во Винча,
Белград, поради посета на Институт за нуклеарни науки.
Михајло Петровски – на 14.6.2018 година, во Охрид, Р. Македонија,
поради учество на „Nutricon 2018 Congress“.
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Михајло Петровски – од 13.9.2018 до 14.9.2018 година во Охрид,
поради учество на Стоматолошка летна школа „Dental Summer School“.
Даринка Ѓ. Ацковска – 14.2.2018 до 17.2.2018 година, во Палма Де
Мајорка, Шпанија, поради присуство на состанок на COST акцијата.
Даринка Ѓ. Ацковска - од 6.3.2018 до 9.3.2018 година, во Лувен,
Белгија, поради присуство на состанок на COST акцијата.
Јулија Заркова Атанасова – од 13.9.2018 до 14.9.2018 година во
Охрид, поради учество на Стоматолошка летна школа „Dental Summer
School“.
Павле Апостолоски - од 13.9.2018 до 14.9.2018 година во Охрид,
поради учество на Стоматолошка летна школа „Dental Summer School“.
Кирил Митевски - од 13.9.2018 до 14.9.2018 година во Охрид, поради
учество на Стоматолошка летна школа „Dental Summer School“.
Ана Радеска-Пановска – од 1.9.2018 година, неплатено отсуство
во период од една година поради доработка на докторска дисертација од
областа на ортодонацијата.
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ
Билјана Балабанова – од 29.1.2017 до 3.2.2017 година во Ханиа,
Грција, поради учество на работилница од домен на органско земјоделски
производство во рамките на проектот „Developing OER and Blended
Moduls for Agriculture and Rural Development“.
Билјана Балабанова - од 2.7.2017 до 9.7.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на 17. Интернационален симпозиум и летна
школа за бионализи, како дел од CEEPUS програмата.
Билјана Балабанова – од 24.9.2017 до 30.9.2017 година во Романија,
поради посета на Факултетот за хемија и хемиски технологии, при
Универзитетот Бабеш Бојали, Клуш, Романија.
Билјана Балабанова - од 12.10.2017 до 14.10.2017 година во Скопје, Р.
Македонија, поради учество со труд на East – West Chemistry конференција.
Билјана Балабанова – од 8.2.2018 до 15.2.2018 година во Скопје,
Р. Македонија, поради реализација на проектни активности со наслов
NATO SPA MYP G5233.
Билјана Балабанова – од 11.3.2018 до 17.3.2018 година, во Софија,
Бугарија, заради реализација на проектни активности по проект (NATO
SPS MYP G5266).
Билјана Балабанова - од 31.5.2018 до 2.6.2018 година, во Нови Сад,
Србија, заради посета на Институт за градинарство и полоделство.
Билјана Балабанова – од 16.6.2018 до 23.6.2018 година, во Кина,
заради посета на Шенјанг универзитет во Кина, заради реализација на
проектни активност.
Билјана Балабанова - од 23.6.2018 до 2.7.2018 година, во Комарно,
Словачка, заради учество на симпозиум.
Љупчо Михајлов – од 29.1.2017 до 3.2.2017 година во Ханиа,
Грција, поради учество на работилница од домен на органско земјоделски
производство во рамките на проектот „Developing OER and Blended
Moduls for Agriculture and Rural Development“.
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Љупчо Михајлов - од 5.6.2017 до 7.6.2017 година во Карнобат,
Бугарија, поради учество на манифестација „Отворени денови на
Институтот“.
Љупчо Михајлов – од 2.7.2017 до 3.7.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на 17. Интернационален симпозиум и летна
школа за биоанализи, како дел од CEEPUS програмата.
Љупчо Михајлов - од 18.10.2017 до 19.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество со труд III Меѓународен симпозиум за
земјоделски науки и храна, во организација на Факултетот за земјоделски
науки и храна при УКИМ.
Љупчо Михајлов – од 21.1.2018 до 24.1.2018 година во Златибор,
Србија, поради учество на 52. Советување на агрономи и земјоделци во
Србија по повод обележување на 80 години од основањето на Институтот
за полјоделство и градинарство во Нови Сад.
Љупчо Михајлов - од 16.6.2018 до 23.6.2018 година, во Кина, заради
посета на Шенјанг универзитет во Кина, заради реализација на проектни
активност.
Љупчо Михајлов – од 4.9.2018 до 6.9.2018 година во Нови Сад, поради
посета на Институтот за градинарство и поледелство и настанот „Есенски
денови на полето“.
Емилија Арсов - од 29.1.2017 до 3.2.2017 година во Ханиа, Грција,
поради учество на работилница од домен на органско земјоделски
производство во рамките на проектот „Developing OER and Blended
Moduls for Agriculture and Rural Development“.
Емилија Арсов – од 4.12.2017 до 8.12.2017 година во Бугарија, заради
одржување на предавања за студентите на група молекуларна биологија
во времетраење од 8 часа, во рамките на стипендијата за престој на
вработени, ЕРАСМУС+ програмата.
Емилија Арсов – од 24.9.2017 до 27.9.2017 година во Пловдив,
Бугарија, поради учество на работна средба во рамките на Еразмус+
проектот (Cooperation for innovation and the exchange of good practices
strategic partnership for vocational education).
Емилија Арсов – од 31.5.2018 до 2.6.2018 година, во Нови Сад, Србија,
поради посета на Институтот за градинарство и полоделство.
Фиданка Трајкова - од 29.1.2017 до 3.2.2017 година во Ханиа,
Грција, поради учество на работилница од домен на органско земјоделски
производство во рамките на проектот „Developing OER and Blended
Moduls for Agriculture and Rural Development“.
Фиданка Трајкова – од 18.10.2017 до 19.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество со труд III Меѓународен симпозиум за
земјоделски науки и храна, во организација на Факултетот за земјоделски
науки и храна при УКИМ.
Фиданка Трајкова - од 31.5.2018 до 2.6.2018 година, во Нови Сад,
Србија, поради посета на Институтот за градинарство и полоделство.
Васко Златковски – од 7.5.2017 до 10.5.2017 година во Бургас,
Народна Република Бугарија, поради учество на работна средба и
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реализирање на предвидени активности во рамките на Еразмус + проектот
со наслов „Shaping the future education in tourism“.
Васко Златковски – од 25.9.2017 до 27.9.2017 година во Солун,
Грација, поради учество на работна средба на тимот за управување со
Еразмус + проектот под наслов „Shaping the future education in tourisam“.
Васко Златковски – на 24.10.2017 година во Катерини, Грција, поради
учество на работна средба за усогласување а активности во рамките на
проектот под наслов „Utilizing Pay As You Throw Systems and Autonomous
Composting Units for Biowastes Management in TouristitcAreas“ –
финансиран според програмата INTERREG V-B, Balcan Mediterranean.
Душан Спасов – од 5.6.2017 до 7.6.2017 година во Карнобат, Бугарија,
поради учество на манифестација „Отворени денови на Институтот“.
Виолета Иванова-Петропулос – од 14.5.2017 до 16.5.2017 година во
Софија, Бугарија, поради учество на иницијален состанок за координирање
на активности во рамките на НАТО проектот со наслов „A field detector of
genotoxicity from CBRN and explosive devices.
Виолета Иванова-Петрополус – од 22.6.2017 до 26.6.2017 година
во Подгорица, Црна Гора, поради посета на Биотехничкиот факултет
како дел од предвидените активности на билатералниот проект со наслов
„Биогени амини и ароми во вина вранец од Македонија и Црна Гора и
влијание на јаболково – млечната ферментација на нивното формирање“.
Виолета Иванова-Петропулос – од 2.7.2017 до 9.7.2017 година во
Охрид, Р. Македонија, поради учество на 17. Интернационален симпозиум
и летна школа за бионализи, како дел од CEEPUS програмата.
Виолета Иванова-Петропулос – од 12.10.2017 до 14.10.2017 година
во Скопје, Р. Македонија, поради учество со труд на East – West Chemistry
конференција.
Илија Каров – од 23.5.2017 до 26.5.2017 година во Стара Загора,
поради учество на научна конференција.
Верица Илиева – од 5.6.2017 до 7.6.2017 година во Карнобат, Бугарија,
поради учество на манифестација „Отворени денови на Институтот“.
Виолета Димовска – од 27.6.2017 до 29.6.2017 година во Стара
Загора, Бугарија, поради учество на семинар на тема „Нови трендови во
лозаровинарското производство“.
Виолета Димовска - од 19.10.2017 до 23.10.2017 година во Пловдив,
Бугарија, поради учество на 63. Меѓународна научна конференција
„Хранителна наука, техника и технологии – 2017“.
Билјана Атанасова – од 5.6.2017 до 9.6.2017 година во Карнобат,
Бугарија, поради реализација на практична настава и стручна посета на
студентите од трета и четврта година на Земјоделскиот факултет.
Драгица Спасова - од 5.6.2017 до 9.6.2017 година во Карнобат,
Бугарија, поради реализација на практична настава и стручна посета на
студентите од трета и четврта година на Земјоделскиот факултет.
Мите Илиевски - од 5.6.2017 до 9.6.2017 година во Карнобат,
Бугарија, поради реализација на практична настава и стручна посета на
студентите од трета и четврта година на Земјоделскиот факултет.
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Мите Илиевски, од 31.5.2018 до 2.6.2018 година, во Нови Сад, Србија,
поради посета на Институтот за градинарство и полоделство.
Aцо Кузелов – од 19.10.2017 до 23.10.2017 година во Пловдив,
Бугарија, поради учество на 63. Меѓународна научна конференција
„Хранителна наука, техника и технологии – 2017“.
Фиданка Илиева – од 19.10.2017 до 23.10.2017 година во Пловдив,
Бугарија, поради учество на 63. Меѓународна научна конференција
„Хранителна наука, техника и технологии – 2017“.
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Јована Караникиќ – од 23.3.2017 до 26.3.2017 година во Балтимор,
САД поради учество на 48. годишен конгрес на НЕМЛА (Здружение за
современи јазици на Североисточна Америка).
Јована Караникиќ – од 12.6.2017 до 14.7.2017 година и 31.7.2017
до 31.8.2017 година, заради научно стручно усовршување – докторски
студии.
Марија Крстева – од 31.1.2017 до 1.3.2017 година во Бугарија,
поради оспособување во согласност со потребите на работниот процес –
докторски студии.
Марија Крстева – од 4.9.2017 до 4.10.2017 година во Софија, Бугарија,
поради консултации за докторски студии.
Марија Крстева – од 20.10.2017 до.11.2017 година во Софија,
Бугарија, поради консултации за докторски студии.
Марија Крстева – од 4.9.2018 до 30.9.2018 година во Бугарија
и Унгарија, заради престој на Софискиот универзитет „Св. Климент
Охридски“ во врска со докторските студии, работа со ментор, учество
на научна конференција „Traditions and Transitions“ и присуство на два
семинари во Бугарија и Унгарија.
Драгана Кузмановска – од 4.4.2017 до 7.4.2017 година во Ниш,
Србија, поради службена посета на Филолошкиот факултет.
Драгана Кузмановска - од 28.9.2017 до 2.10.2017 година во Агиа
Триада, Грција, поради учество на 14. меѓународна конференција The
power of knowledge.
Драгана Кузмановска – од 14.12.2017 до 17.12.2017 година во Банско,
Бугарија, поради учество на Меѓународна научна конференција.
Драгана Кузмановска - од 16.3.2018 до 18.3.2018 година, во Врњачка
Бања, Р. Србија, поради учество на Меѓународна конференција
Виолета Димова – од 4.4.2017 до 7.4.2017 година во Ниш, Србија,
поради службена посета на Филолошкиот факултет.
Виолета Димова – од 14.12.2017 до 17.12.2017 година во Банско,
Бугарија, поради учество на Меѓународна научна конференција.
Виолета Димова – од 16.3.2018 до 18.3.2018 година во Врњачка Бања,
Србија, поради учество на 16. меѓународна конференција која носи наслов
Knowledge without borders.
Виолета Димова - 16.3.2018 до 18.3.2018 година, во Врњачка Бања,
Р. Србија, поради учество на меѓународна конференција.
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Билјана Ивановска – од 26.4.2017 до 30.4.2017 година во Словачка,
поради учество на Internationale Tagung Synergien – 25 Jahre Germanisti
und DAAD an der Philosoph Konstantin.
Билјана Ивановска – од 4.10.2017 до 8.10.2017 година во Брашнов,
Романија, поради учество на IV Jahrestagung des Forschungszentrums
Deutsch in Mittel-, Ost-, und Sudosteuropa.
Билјана Ивановска – од 2.11.2017 до 3.11.2017 година во Тирана,
Албанија, поради учество на Меѓународна конференција.
Билјана Ивановска – од 15.12.2017 до 17.12.2017 година во Банско,
Бугарија, поради учество на XV меѓународна научна конференција
„Knowledge in Practice“.
Билјана Ивановска – од 31.1.2018 до 5.2.2018 година во Прага, Чешка,
поради учество на 10th World Conference of Educational Sciences.
Билјана Ивановска – од 4.4.2018 до 8.4.2018 година во Германија,
поради учество на конференција „45 Jahrestagung DaF-DaZ“ и на семинарот
„Analyse und Erstellung von DaF- lehmaterialien“.
Билјана Ивановска – од 7.6.2018 до 10.6.2018 година во Кипар, поради
учество на конференција „8th International Conference on Intercultural
Pragmatics and Communication“.
Билјана Ивановска - од 16.7.2018 до 16.8.2018 година, во Регенсбург,
Германија, поради истражувачки престој на Универзитетот.
Снежана Кирова – од 9.5.2017 до 16.5.2017 година во Воронеж,
Русија, поради учество на Втората меѓународна научна конференција.
Снежана Кирова - од 16.3.2018 до 18.3.2018 година, во Врњачка
Бања, Р. Србија, поради учество на Меѓународна конференција.
Константин Голаков – од 9.5.2017 до 16.5.2017 година во Воронеж,
Русија, поради учество на Втората меѓународна научна конференција.
Константин Голаков – од 14.9.2018 до 19.9.2018 година во Воронеж,
Русија,поради учество по повод 100-годишнината од нивното основање,
како и заради работно учество на Тркалезна маса за актуелните проблеми
во политичката и правната наука.
Марија Тодорова - од 9.5.2017 до 16.5.2017 година во Воронеж,
Русија, поради учество на Втората меѓународна научна конференција.
Татјана Уланска - од 9.5.2017 до 16.5.2017 година во Воронеж,
Русија, поради учество на Втората меѓународна научна конференција.
Емилија Арсов – од 10.4.2017 до 11.4.2017 година во Битола,
Р. Македонија, поради учество на состанок по проектот „Developing OER
and Blended Modules for Agriculture and Rural Development“.
Махмут Челик – од 10.5.2017 до 14.5.2017 година во Анкара, Р.
Турција, поради учество на научна конференција „Светот на Турците во
Анкара“.
Светлана Јакимовска – од 7.8.2017 до 19.8.2017 година, поради
учество на Летна школа за професори по француски јазик во Ница.
Светлана Јакимовска - во Тавиано, Италија, поради учество на
проектот M.I.N.E Move In the Next European Youth Strategy PROJECT
2017-3-Ito3 –KA347-012114.
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Светлана Јакимовска – од 23.9.2018 до 29.9.2018 година, во Лвов,
Украина, заради учество на Translation studies conference.
Луси Караниколова Чочоровска – од 28.8.2017 до 1.9.2017 година во
Котор, Република Црна Гора, поради учество на Меѓународниот научен
собир „Његошеви дани“.
Луси Караниколова Чочоровска – од 26.4.2018 до 27.4.2018 во
Софија, Бугарија, поради учество на 14-тите Меѓународните славистички
четенија на Факултетот за славјански фолологии при Универзитетот
„Климент Охридски“.
Марија Кусевска – од 31.1.2018 до 5.2.2018 година во Прага, Чешка,
поради учество на 10th World Conference of Educational Sciences.
Марија Кусевска – од 28.9.2017 до 2.10.2017 година во Агиа Триада,
Грција, поради учество на 14. меѓународна конференција The power of
knowledge.
Марија Кусевска – од 23.5.2018 до 28.5.2018 година, поради
учество на 17. меѓународна конференција THE POWER KNOWLEDGE
(Моќта на знаењето) со излагање на тема Прагматика на меѓу јазикот и
интеркултурната комуникација.
Марија Кусевска – од 7.6.2018 до 10.6.2018 година во Кипар, поради
учество на конференција „8th International Conference on Intercultural
Pragmatics and Communication.
Нина Даскалова – од 28.9.2017 до 2.10.2017 година во Агиа Триада,
Грција, поради учество на 14. меѓународна конференција The power of
knowledge.
Нина Даскалова - од 15.12.2017 до 17.12.2017 година во Банско,
Бугарија, поради учество на XV меѓународна научна конференција
„Knowledge in Practice“.
Нина Даскалова – од 1.3.2018 до 9.3.2018 година во Њујорк, САД,
поради учество на XI меѓународна конференција „E-learning and Innovative
Pedagogies“.
Нина Даскалова – од 22.5.2018 до 24.5.2018 година, во Париз,
Франција, поради учество на работилница.
Билјана Ковачевиќ – на 13.10.2017 година во Скопје, Р. Македонија,
поради учество со труд на East - West Chemistry конференцијата.
Весна Коцева – во Тавиано, Италија, поради учество на проектот
M.I.N.E Move In the Next European Youth Strategy PROJECT 2017-3-Ito3
–KA347-012114.
Наталија Поп Зариева - од 2.4.2018 до 27.4.2018 година, поради
обврски со докторатот, односно завршување со истражувањето со
поддршка на British Library и university Colege London.
Наталија Поп Зариева - од 25.6.2018 до 29.6.2018 година, заради
научноистражувачка дејност и работа на проект.
Даринка Маролова - од 31.5.2018 до 1.6.2018 година, во Скопје,
Р. Македонија, учество на семинар во организација на Гете Институт во
Скопје.
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Крсте Илиев – од 4.9.2018 до 31.9.2018 година во Благоевград,
Бугарија, поради научноистражувачка дејност и истражување во
библиотека при Американскиот универзитет.
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Горан Тасев – од 12.3.2017 до 18.3.2017 година во Виена, Австрија,
поради реализација на активности во рамките на билатералниот
научноистражувачки проект „Продукти на распад на цврст отпад од SbAs-(-Cr) наоѓалиштето Лојане (Република Македонија).
Горан Тасев – од 17.6.2018 до 24.6.2018 година во Виена, Австрија,
поради реализација на активности во рамките на билатералниот научно –
истражувачки проект „ Продукти на распад на цврст руднички отпад од
Sb-As-(-Cr) наоѓалиште Лојане.
Афродита Зенделска – од 25.5.2017 до 27.5.2017 година во Алба
Јулија, Романија, поради учество на International U.A.B – B.En.A Conference
Environmental Engineering and Sustainable Development.
Мирјана Голомеова - од 25.5.2017 до 27.5.2017 година во Алба Јулија,
Романија, поради учество на International U.A.B – B.En.A Conference
Environmental Engineering and Sustainable Development.
Горан Тасев – од 19.6.2017 до 25.6.2017 година во Виена, Австрија,
поради реализација на активности во рамките на билатералниот
научноистражувачки проект „Продукти на распад на цврст отпад од SbAs-(-Cr) наоѓалиштето Лојане (Република Македонија).
Горан Тасев – од 27.6.2017 до 6.7.2017 година во Албена, Бугарија,
поради учество на 17. Интернационална мултидисциплинска научна
конференција и изложба ЦГЕМ 2017.
Зоран Десподов – од 10.6.2017 до 13.6.2017 година во Преједор,
Република Српска, поради учество на „7th Balkan Mining Congress –
BALKANMINE 2017“.
Зоран Десподов – од 21.6.2017 до 24.6.2017 година во Врдник, Србија,
поради учество на „6. Меѓународна конференција – Рударство и заштита
на животната средина (МЕР 2017).
Ѓорѓи Димов – од 25.9.2017 до 29.9.2017 година во Дубровник, Р.
Хрватска, поради учество на „44 – годишен Конгрес на интернационалната
асоцијација на хидрогеолозите“.
Ѓорги Димов - од 31.5.2018 до 1.6.2018 година, поради учество на
втор координативен состанок по проектот„Utilising Pau As You Throw
Systems and
Autonomus Compositing Units for Biowastes in Touristic Areas“, во
Хераклион, Крит.
Војо Мирчовски – од 25.9.2017 до 29.9.2017 година во Дубровник, Р.
Хрватска, поради учество на „44 – годишен Конгрес на интернационалната
асоцијација на хидрогеолозите“.
Марија Хаџи-Николова – од 24.5.2017 до 27.5.2017 година во
Алба Јулија, Романија, поради учество на International U.A.B – B.En.A
Conference Environmental Engineering and Sustainable Development.
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Марија Хаџи-Николова – од 21.6.2017 до 23.6.2017 година во
Врдник, Србија, поради учество на Меѓународна конференција „Mining
Environmental Protection“.
Тодор Серафимовски – од 19.6.2017 до 25.6.2017 година во Виена,
Австрија, поради реализација на активности во рамките на билатералниот
научноистражувачки проект „Продукти на распад на цврст отпад од SbAs-(-Cr) наоѓалиштето Лојане (Република Македонија).
Тодор Серафимовски – од 16.6.2018 до 24.6.2018 година, во Виена,
Австрија, поради реализација на активности во рамките на билатерален
научноистражувачки проект.
Ристо Дамбов – од 10.6.2017 до 13.6.2017 година во Преједор,
Република Српска, поради учество на „7th Balkan Mining Congress –
BALKANMINE 2017“.
Ристо Дамбов – од 19.6.2017 до 23.6.2017 година во Рим, Италија,
поради учество на Конференција за АГК и присуство на прослава на
годишнината на Асоцијацијата на камен на Италија, како и посета на
рудници за мермер и травертин во околината на Рим и Карара.
Ристо Дамбов – од 3.7.2017 до 7.7.2017 година во Варна, Бугарија,
поради учество на „XIV International Conference of Open and Underwater
Mining of Minerals“.
Николинка Донева – од 21.6.2017 до 23.6.2017 година во Врдник,
Србија, поради учество на „Седмиот интернационален симпозиум за
рударство и заштита на животната средина“.
Зоран Панов – од 10.6.2017 до 14.6.2017 година, во Приједор,
Република Српска, поради учество на 7 th Balkan Mining Congress –
BALKANMINE 2017“.
Зоран Панов - од 3.7.2017 до 7.7.2017 година во Варна, Бугарија,
поради учество на „XIV International Conference of Open and Underwater
Mining of Minerals“.
Ана Митаноска – од 27.7.2017 до 20.6.2018 година во САД, поради
дополнително истражување за цели на докторскиот труд во САД.
Бобан Самарџиски – од 11.5.2017 до 12.5.2017 година во Белград,
Србија, поради учество на Меѓулабораториска споредба за мерење на
бучава, организирана од страна на Институтот ИМС.
Бобан Самарџиски – од 31.8.2017 до 1.9.2017 година во Косјерич, Р.
Србија, поради учество на мерење на персонална изложеност на прашина
во Титин цементарата.
Бобан Самарџиски – од 6.11.2017 до 10.11.2017 година во Златна
Панега, Бугарија, поради учество на мерење на персонална изложеност на
прашина во Титан цементара во Златна Панега.
Бобан Самарџиски–од 16.11.2017 до 17.11.2017 година во Косјерич,
Србија, поради учество на мерење на перонална изложеност на прашина
во Титан циментара во Косјерич.
Соња Лепиткова – од 20.11.2017 до 22.11.2017 година во Љубљана,
Словенија, поради присуство на настан по повод обележувањето на 50 –
годишнината од ЦМСР.
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Соња Лепиткова – од 5.3.2018 до 7.3.2018 година во Словенија,
поради учество на состанок на кој ќе се разговара за управување со милта
од отпадните води во Словенија.
Благој Голомеов – од 28.9.2017 до 30.9.2017 година во Струга, Р.
Македонија, поради учество на Четвртиот конгрес за брани во организација
на Македонскиот комитет за големи брани.
Тодор Серафимовски – од 25.9.2017 до 29.9.2017 година во Словенија,
Љубљана, поради учество на почетна средба и работен состанок по
проектот EIT Raw Materials Mine Service.
Виолета Стефанова - од 10.6.2017 до 13.6.2017 година во Преједор,
Република Српска, поради учество на „7th Balkan Mining Congress –
BALKANMINE 2017“.
Крсто Блажев - од 10.6.2017 до 13.6.2017 година во Преједор,
Република Српска, поради учество на „7th Balkan Mining Congress –
BALKANMINE 2017“.
Ристо Поповски - од 10.6.2017 до 13.6.2017 година во Преједор,
Република Српска, поради учество на „7th Balkan Mining Congress –
BALKANMINE 2017“
Ристо Поповски - од 12.06.2018 до 15.06.2018 година, во Бор,
Р. Србија, поради учество на 26-та конференција „ECOTER 2018“.
Радмила Каранакова Стефановска - од 10.6.2017 до 13.6.2017 година
во Преједор, Република Српска, поради учество на „7th Balkan Mining
Congress – BALKANMINE 2017“.
Радмила Каранакова Стефановска – од 13.12.2017 до 29.12.2017 и
од 22.1.2018 до 29.1.2018 во Пеориа, Илиноис, САД, поради присуство во
Центарот за посетители на Caterpillar.
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Ристе Темјановски – од 22.5.2017 до 27.5.2017 година, поради
присуство на 22sd EBES Conference – Rome at the Faculty of Economics
of Sapienza University od Rome in Italy како дел од проектот „Јакнење
на капацитетите на жените преприемачи во Р. Македонија како земја во
развој.
Тамара Јованов Марјанова - од 22.5.2017 до 27.5.2017 година, поради
присуство на 22sd EBES Conference – Rome at the Faculty of Economics
of Sapienza University od Rome in Italy како дел од проектот „Јакнење
на капацитетите на жените преприемачи во Р. Македонија како земја во
развој.
Тамара Јованов Марјанова – од 13.2.2018 до 16.2.2018 година во
Загреб, поради учество на работилница „Entrepreneurship and knowledge
–based economy“.
Тамара Јованов Марјанова – од 12.4.2018 до 16.4.2018 година во Бања
Лука, Босна и Херцеговина, поради учество на конференција „Researching
economic development and entepreneurship in transition economies: The role
of government in the economy“.
Тамара Јованов Марјанова – од 11.5.2018 година во скопје, Р.
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Македонија, поради учество на 5. Меѓународна научна конференција
што ја организира Македонското здружение за маркетинг „Маркетинг“
– Скопје.
Љупчо Давчев - од 22.5.2017 до 27.5.2017 година, поради присуство
на 22sd EBES Conference – Rome at the Faculty of Economics of Sapienza
University od Rome in Italy како дел од проектот „Јакнење на капацитетите
на жените преприемачи во Р. Македонија како земја во развој.
Еленица Софијанова - од 22.5.2017 до 27.5.2017 година, поради
присуство на 22sd EBES Conference – Rome at the Faculty of Economics
of Sapienza University od Rome in Italy како дел од проектот „Јакнење
на капацитетите на жените преприемачи во Р. Македонија како земја во
развој.
Еленица Софијанова -од 11.5.2018 година во Скопје, Р. Македонија,
поради учество на 5. Меѓународна научна конференција што ја организира
Македонското здружение за маркетинг „Маркетинг“ – Скопје.
Оливера Ѓоргиева Трајковска – од 18.12.2017 до 22.12.2017 година
во Рим, Италија, поради учество на 296 –th International Conference on
Economics and Business (ICEBR – 2017) како дел од проектот „Влијанието
на квалитетно финансиско известување и корпоративно управување врз
ефикасноста на инвестиции и пазар на капитал во РМ“.
Благица Колева - од 18.12.2017 до 22.12.2017 година во Рим, Италија,
поради учество на 296 –th International Conference on Economics and
Business (ICEBR – 2017) како дел од проектот „Влијанието на квалитетно
финансиско известување и корпоративно управување врз ефикасноста на
инвестиции и пазар на капитал во РМ“.
Дарко Лазаров – од 12.12.2017 до 16.12.2017 година во Белгија,
поради посета на Универзитетот во Луксенбург и Универзитетот Лувент
– Белгија како дел од проектот „Влијанието на квалитетното финансиско
известување и корпоративно управување врз ефикасноста на инвестиции
и пазар на капитал во РМ“.
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Силвана Жежова – од 24.4.2017 до 1.5.2017 година во Темишвар,
Романија, поради учество на тренинг обука организирана од Универзитетот
од Темишвар, согласно Еразмус програмата.
Силвана Жежова - од 18.9.2017 до 29.9.2017 година во Гливице,
Полска, поради учество на CEEPUS летна школа 2017 година со наслов
„Interdisciplinary approach in shaping sustainable public space“.
Александра Ристеска – од 18.9.2017 до 29.9.2017 година во Гливице,
Полска, поради учество на CEEPUS летна школа 2017 година со наслов
„Interdisciplinary approach in shaping sustainable public space“.
Марија Ќертакова – од 21.8.2017 до 8.9.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради присуство на „Школа за млади лидери“.
Винета Сребреноска – од 2.4.2017 до 7.4.2017 година во Будимпешта,
Унгарија, поради присуство на состанок и обука по основ на COST Action:
TU 1207
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Винета Сребреноска – од 4.6.2017 до 9.6.2017 година во Рим, Италија,
поради присуство на состанок по основа на COST Action:TU 1301.
Винета Сребреноска – од 22.6.2017 до 28.6.2017 година во
Фридрихштафен, Германија, поради присуство на состанок и обука по
основа на COST Action: CA15202.
Винета Сребреноска – од 20.10.2017 до 21.10.2017 година во
Лесковац, Србија, поради учество на 12th Symposium „Novel Technologies
and Economic Development“.
Винета Сребреноска – од 6.11.2017 до 11.11.2017 година во Израел,
поради присуство на состанок по основ COST Action FP1405.
Винета Сребреноска – од 22.1.2018 до 27.1.2018 година во Лисаботн,
Португалија, поради учество на Меѓународен семинар на тема SelfHealingconcrete: the pathtosustainableconstruction со усно предавање за
примена на полимерни композитни материјали во 1Self-healing на бетонски
конструкции.
Винета Сребренковска - од 3.6.2018 до 10.6.2018 година, во Рига,
Латвија, поради учество на семинар и работилница на Универзитетот.
Сања Ристески – од 24.4.2017 до 1.5.2017 година во Темишвар,
Романија, поради учество на тренинг обука организирана од Универзитетот
од Темишвар, согласно со Еразмус програмата.
Сања Ристески - од 3.6.2018 до 10.6.2018 година, во Рига, Латвија,
поради учество на семинар и работилница на Универзитетот.
Соња Јордева – од 20.10.2017 до 21.10.2017 година во Лесковац,
Србија, поради учество на 12th Symposium „Novel Technologies and
Economic Development“.
ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ
Трајче Нацев – од 22.5.2017 до 31.5.2017 година во Св. Николе,
Р. Македонија, поради учество на реализација на проект Сондажни
археолошки истражувања на локалитетот Узун Мери и Турски гробишта
село Мустафино, Св. Николе.
Трајче Нацев – од 1.6.2017 до 30.6.2017 година во Гевгелија,
Р. Македонија, поради реализација на Основен проект за конзервација и
реставрација на внатрешниот бадем на централниот комплекс на акрополот
на аерхелошкиот локалитет Вардарски рид – Гевгелија.
Трајче Нацев – од 1.9.2017 до 15.9.2017 година во Пијанец, Делчево,
поради реализација на проектот Пајонски утврдувања, населби и некрополи
по долината на реката Брегалница.
Трајче Нацев – од 15.8.2018 до 30.11.2018 година, поради учество на
реализација на Основен проект за изведување на работи на непосредна
заштита, конзервација, реставрација, реконструкција и археолошки
доистражувања на објектот Римски театар во Стоби.
Никола Смилков – од 27.6.2017 до 10.7.2017 година во Анталија,
Турција, поради учество на 5 th International Symposium on Art.
Никола Смилков – од 19.11.2017 до 23.11.2017 година во Лисабон,
Португалија, поради учество на работен состанок Save the date – Osce.
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Виолета Николовска – од 19.7.2017 до 23.07.2017 година во Љубљана,
Словенија, поради учество на ReLDL семинарот.
Билјана Попеска – од 12.9.2017 до 15.9.2017 година во Луксембург,
поради учество на 12 ти ФИЕП Европски научен конгрес.
Билјана Попеска - од 27.11.2017 до 5.12.2017 година во Сантос,
Бразил, поради учество на BRICS Conference of Exercise and Sports Science
2017.
Билјана Попеска - на 19.12.2017 година во Софија, Бугарија, поради
службено отсуство за учество на состанок за изработка на проект.
Соња Петровска – од 13.11.2017 до 17.11.2017 година во Берлин,
Германија, поради студиска посета во Берлин, организирана од страна на
Центарот Лоја- Тетово и К.Вустров.
Снежана Мирасчиева – од 13.11.2017 до 17.11.2017 година во Берлин,
Германија, поради студиска посета во Берлин, организирана од страна на
Центарот Лоја- Тетово и К.Вустров.
Љубен Тевдовски – од 28.8.2017 до 5.9.2017 година во Мастрихт,
Холандија, поради учество на Археолошка меѓународна научна
конференција.
Љубен Тевдовски– од 3.9.2018 до 11.9.2018 година, поради учество
на Годишната конференција на Европската конференција на Европската
асоцијација на архиолози.
Тодор Чепреганов – од 6.2.2018 до 10.2.2018 година во Софија,
Бугарија, поради научно истражувачки престој во централниот државен
архив и Универзитетската библиотека.
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ
Димитар Апасиев – од 22.5.2017 до 6.6.2017 година во Санкт
Петербург, Руска Федерација, поради учество на Научен симпозиум т.е.
Меѓународна конференција за славјанското право.
Димитар Апасиев – од 19.6.2017 до 21.6.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на првата летна школа за природно право
во организација на Македонската академија на науките и уметностите
(МАНУ).
Димитар Апасиев – од 13.2.2018 до 16.2.2018 година во Загреб,
Хрватска, поради учество на правна работилница за јавни политики, во
рамките на проектот„ Entrepreneurship and knowledge-based economy“.
Кристина Мишева – од 5.4.2017 до 7.4.2017 година во Осиек,
Хрватска, поради учество на Меѓународна научна конференција.
Кристина Мишева– на 21.4.2017 година во Ниш, Србија, поради
учество на Меѓународна конференција која ќе се одржи на Правниот
факултет.
Кристина Мишева - на 12.5.2017 година во Охрид, Р. Македонија,
поради учество на Меѓународна конференција во организација на Институт
за правно – економски истражувања Juridica Prima.
Кристина Мишева – на 31.10.2017 година во Скопје, Р. Македонија,
поради учество на еднодневен семинар на тема Новини и актуелности во
работењето на Управата за јавни приходи
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Кристина Мишева – од 15.1.2018 до 19.1.2018 во Полска, поради
учество на 5-тата еврорегионална научна конференција под назив
„Финансиски инструменти – банкарство и осигурување – теорија и
пракса“.
Кристина Мишева – од 13.4.2018 до 14.4.2018 година во Дубровник,
Хрватска, поради учество на 6-тата меѓународна ОФЕЛ конференција под
назив New Business Models and Institutional Entrepreneurs.
Кристина Мишева – на 17.5.2018 до 19.5.2018 година во Косовска
Митровица, Србија, поради учество на Меѓународна научна конференција.
Кристина Мишева – од 14.9.2018 до 19.9.2018 година во Вороњеж,
Русија, поради учество на тркалезна маса на Правниот факултет.
Марија Амповска – на 21.4.2017 година во Ниш, Р. Србија, поради
учество на Меѓународна научна конференција која ќе се одржи на
Правниот факултет во Ниш.
Марија Амповска – на 17.5.2018 до 19.5.2018 година во Косовска
Митровица, Србија, поради учество на Меѓународна научна конференција.
Марија Амповска - од 12.4.2018 до 14.4.2018 година, во Ниш, Србија,
учество на меѓународна научна конференција.
Марија Амповска – од 14.9.2018 до 19.9.2018 година во Вороњеж,
Русија, поради учество на тркалезна маса на Правниот факултет.
Јован Ананиев – од 8.3.2017 до 10.3.2017 година во Загреб, Хрватска,
поради присуство на семинар „Equality bodies tacking Discrimination
against Persons with Intellectual Disabilities“.
Јован Ананиев – од 21.3.2017 до 24.3.2017 година во Стразбург,
Франција, поради учество на 72. пленарна седница на Европската комисија
против расизам и нетолеранција.
Јован Ананиев- од 19.6.2017 до 23.6.2017 година во Стразбург,
Франција, поради учество на 73. пленарна седница на Европската комисија
против расизам и нетолеранција.
Јован Ананиев– од 9.10.2017 до 12.10.2017 година во Белгија, поради
присуство на Equinet 10th Annivarsary.
Јован Ананиев– од 30.10.2017 до 31.10.2017 година во Загреб,
Хрватска, поради присуство на конференција.
Јован Ананиев– од 4.12.2017 до 8.12.2017 година во Стразбург, поради
присуство на 74 planary meeting of the European Commission agrainst
Racisam and Intolerance (ECRI).
Елена Максимова – на 30.6.2017 година во Ниш, Србија, поради
учество на тим на студенти од Правниот факултет УГД на натпревар на
симулирано судење за постапката пред Европски суд за човекови права и
познавање на Европска конвенција за човекови права.
Елена Максимова– од 18.9.2017 до 22.9.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на летна школа „Охридска школа
на природното право – Криминал од омраза и поврзани облици на
криминалитет“.
Дејан Маролов – од 15.2.2017 до 23.2.2017 година во Буенас Аирес,
Аргентина, поради присуство на меѓународна конференција насловена
како „Трета пан-американска интернационална конференција“.
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Дејан Маролов- од 26.4.2017 до 28.4.2017 година во Виена, Австрија,
поради присуство на меѓународна конференција насловена како „6.
Евроазиски мултидисциплински форум“.
Дејан Маролов - од 17.5.2017 до 19.5.2017 година во Барселона,
Шпанија, поради присуство на меѓународна конференција насловена
како „5 th Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and
Humanities“.
Дејан Маролов - од 4.9.2017 до 13.9.2017 година во Северна Каролина
– САД, поради присуство на меѓународна конференција насловена како
„Осмиот меѓународен научен форум“.
Дејан Маролов – од 4.6.2018 до 8.6.2018 година, поради добиена
покана за визитинг професор на Mediterranea international centre for human
rights.
Дејан Маролов – од 4.9.2018 до 7.9.2018 година во Тибилиси, Грузија,
поради учество на Меѓународна конференција насловена како „Осми
евроазиски мултидисциплинарен форум“.
Страшко Стојановски – од 12.4.2018 до 14.4.2018 година во Ниш,
Србија, поради учество на Меѓународна научна конференција.
Страшко Стојановски - од 11.5.2018 до 13.5.2018 година, во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на Меѓународна научна конференција во
Охрид
Ана Никодиновска – од 1.10.2018 до 30.9.2019 година во Неапол,
Италија, користење на саботна година во периодот на Универзитетот.
Игор Камбовски - од 12.4.2018 до 14.4.2018 година, во Ниш, Србија,
учество на Меѓународна научна конференција.
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА
Дејан Методијевски – од 3.2.2017 до 4.2.2017 година во Софија,
Бугарија, поради учество на Меѓународен настан Отворени денови на
Академија за кулинарство – ХРЦ – Софија и менторирање на студенти
кои ќе земат учество на овој настан.
Дејан Методијевски - од 23.2.2017 до 26.2.2017 година во Белград,
Србија, поради учество на Меѓународен саем за туризам.
Дејан Методијевски - од 1.3.2017 до 3.3.2017 година во Италија,
поради службена посета на Болољскиот универзитет во Италија и
преговарање за потпишување на договор за соработка со Факултетот за
туризам со дисперзирани студии во Римини, Италија.
Дејан Методијевски - од 6.4.2017 до 9.4.2017 година во Брач,
Хрватска, поради учество на XII Меѓународен кулинарски фестивал
„Бисер Мора“ 2017.
Дејан Методијевски - од 2.5.2017 до 7.5.2017 година во Будва, Црна
Гора, поради учество на Туримзијада и придржување на група студенти
од факултетот.
Дејан Методијевски – од 14.6.2017 до 18.6.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради присуство на конференција „дестинација како
бренд: брендирање на мали дестинации“.
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Дејан Методијевски - од 23.10.2017 до 27.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради присуство на обуки и работилници од Erasmus +
проект „Shaping the Future Education in Tourism – FET“.
Дејан Методијевски – од 20.11.2017 до 24.11.2017 година во Солун,
Грција, поради присуство на работилница за подготовка на национално
мени како дел од 24.11.2017 година во Солун, Грција, поради присуство
на работилница за подготовка на национално мени како дел од Erasmus+
проектот „Shaping the Future Education in Tourism – FET“.
Дејан Методијевски – од 22.2.2018 до 25.2.2018 година во Белград,
Србија, поради реализација на теренска настава и посета на Меѓународен
саем за туризам.
Дејан Методијевски – од 5.3.2018 до 9.3.2018 година во Берлин,
Германија, поради учество на Меѓународен саем за туризам „ITB Berlin“ и
присуство на состанок со претставници на високообразовните институции
од областа на туризмот и угостителството од Европа.
Дејан Методијевски – од 16.4.2018 до 20.4.2018 година во Софија,
Бугарија, поради присуство на обуки и работилници од Erasmus + проектот
„Shaping the Future Education in Tourism – FET“.
Дејан Методиевски – 20.4.2018 до 21.4.2018 година, во Пловдив,
Бугарија, поради менторирање на студенти кои ќе земат учество на
национален кулинарски натпревар.
Марија Магдинчева Шопова - од 2.5.2017 до 7.5.2017 година во
Будва, Црна Гора, поради учество на Туримзијада и придржување на група
студенти од факултетот.
Марија Магдинчева Шопова - од 24.5.2018 до 27.5.2018 година, во
Црна Гора, поради учество на меѓународна конференција.
Марија Магдинчева Шопова – од 31.5.2018 до 2.6.2018 година, во
Врњачка Бања, Србија, поради учество на меѓународна конференција.
Марија Магдинчева Шопова - од 12.6.2018 до 15.6.2018 година, во
Бор, Р. Србија, поради учество на меѓународна конференција.
Никола Димитров – од 31.3.2017 до 2.4.2017 година во Врњачка
Бања, Србија, поради учество на 12. Интернационална конференција
„Knowledge without borders“.
Никола Димитров - од 6.4.2017 до 9.4.2017 година во Брач, Хрватска,
поради учество на XII Меѓународен кулинарски фестивал „Бисер Мора“
2017.
Никола Димитров – од 20.5.2017 до 21.5.2017 година во Скопје,
Р. Македонија, поради учество на Меѓународна научна конференција
„Geobalcanica 2017“.
Никола Димитров – од 31.5.2018 до 2.6.2018 година во Врњачка
Бања, Србија, поради учество на Меѓународна научна конференција „3rd
International Conference Tourism in Function of Development of the republic
of Serbia“.
Никола Димитров – од 12.6.2018 до 15.6.2018 година во Бор, Србија,
поради учество на Меѓународна научна конференција „26th International
Conference Ecological Truth and Environmental Research (ЕцоТЕР 2018)“.
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Нако Ташков – од 3.2.2017 до 4.2.2017 година во Софија, Бугарија,
поради учество на Меѓународен настан Отворени денови на Академијата
за кулинарство – ХРЦ – Софија и менторирање на студенти кои ќе земат
учество на овој настан.
Нако Ташков - од 6.4.2017 до 9.4.2017 година во Брач, Хрватска,
поради учество на XII Меѓународен кулинарски фестивал „Бисер Мора“
2017.
Нако Ташков – од 14.6.2017 до 18.6.2017 година во Охрид, Р.
Македонија, поради присуство на конференција „дестинација како бренд:
брендирање на мали дестинации“.
Нако Ташков - од 8.5.2017 до 10.5.2017 година во Бургас, Бугарија,
поради присуство на кординиративен состанок за Erasmus + проект.
Нако Ташков - од 20.11.2017 до 24.11.2017 година во Солун, Грција,
поради присуство на работилница за подготовка на Национално мени како
дел од Erasmus+ „Shaping the Future Education in Tourism – FET“.
Нако Ташков – од 20.11.2017 до 24.11.2017 година во Солун, Грција,
поради присуство на работилница за подготовка на Национално мени како
дел од Erasmus+ „Shaping the Future Education in Tourism – FET“.
Нако Ташков – од 26.3.2018 до 28.3.2018 година Шибеник, Хрватска,
поради присуство на Четвртиот координативен состанок Erasmus+ проект
„Shaping the Future Education in Tourism – FET“.
Нако Ташков - од 16.4.2018 до 20.4.2018 година, во Софија, Р.
Бугарија, поради присуство на 5. координативен состанок од Erasmus +
проект.
Нако Ташков - од 20.4.2018 до 21.4.2018 година, во Пловдив, Бугарија,
поради менторирање на студенти кои ќе земат учество на национален
кулинарски натпревар.
Нако Ташков – од 3.9.2018 до 5.9.2018 година, во Софија, Р. Бугарија,
поради присуство на обука и работилници од Erasmus + проект.
Оливер Филиповски – од 23.2.2017 до 26.2.2017 година во Белград,
Србија, поради учество на Меѓународен саем на туризам.
Оливер Филиповски - од 3.2.2017 до 4.2.2017 година во Софија,
Бугарија, поради учество на Меѓународен настан Отворени денови на
Академијата за кулинарство – ХРЦ – Софија и менторирање на студенти
кои ќе земат учество на овој настан.
Оливер Филиповски - од 6.4.2017 до 9.4.2017 година во Брач,
Хрватска, поради учество на XII Меѓународен кулинарски фестивал
„Бисер Мора“ 2017.
Оливер Филиповски – од 8.5.2017 до 10.5.2017 година во Бургас,
Бугарија, поради присуство на координиративен состанок за Erasmus+
проект.
Оливер Филиповски – од 8.5.2017 до 10.5.2017 година во Бургас,
Бугарија, поради присуство на координиративен состанок за Erasmus +
проект.
Оливер Филиповски – од 22.2.2018 до 25.2.2018 година во Белград,
Србија, поради реализација на теренска настава и посета на Меѓународен
саем за туризам.
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Оливер Филиповски – од 5.3.2018 до 9.3.2018 година во Берлин,
Германија, поради учество на Меѓународен саем за туризам „ITB Berlin“ и
присуство на состанок со претставници на високообразовните институции
од областа на туризмот и угостителството од Европа.
Оливер Филиповски – од 26.3.2018 до 28.3.2018 година Шибеник,
Хрватска, поради присуство на Четвртиот координативен состанок
Erasmus+ проект „Shaping the Future Education in Tourism – FET“.
Оливер Филиповски – 3.9.2018 до 5.9.2018 година, во Софија, Р.
Бугарија поради присуство на 5. координативен состанок од Erasmus +
проект.
Билјана Петревска – од 18.4.2017 до 19.4.2017 година во Скопје, Р.
Македонија, поради учество на работилница на која ќе биде презентирана
методологијата на Универзитетот „Свети Гален“ - Швајцарија.
Тања Ангелова Петкова – од 23.2.2017 до 26.2.2017 година во Белград,
Србија, поради учество на меѓународен саем за туризам.
Тања Ангелова Петкова - од 6.4.2017 до 9.4.2017 година во Брач,
Хрватска, поради учество на XII Меѓународен кулинарски фестивал
„Бисер Мора“ 2017.
Тања Ангелкова Петкова - од 31.5.2018 до 2.6.2018 година, во
Врњачка Бања, Србија, поради учество на меѓународна конференција.
Тања Ангелкова Петкова – од 12.6.2018 до 15.6.2018 година, во Бор,
Р. Србија, поради учество на меѓународна конференција.
Златко Јаковлев – од 23.2.2017 до 26.2.2017 година во Белград,
Србија, поради учество на меѓународен саем за туризам.
Мичо Апостолов – од 16.1.2017 до 28.4.2017 година во Торино,
Италија, поради реализација на наставно – научна работа како визитинг
професор на Универзитетот „Univerzita degli Studi di Torino“.
Мичо Апостолов – од 16.4.2018 до 1.6.2018 година во Торино,
Италија, поради реализација на наставно – научна работа како визитинг
професот на Универзитетот „Univerzita degli Studi di Torino“.
Билјана Петревска – од 18.12.2017 до 31.12.2017 година во Мелбурн,
Австралија, поради истражувачки престој на покана на Универзитетот
„Southern Cross University“, The Hotel School.
Билјана Петревска - од 28.5.2018 до 4.6.2018 година, во Полска,
поради реализација на стручна Еразмус посета на Економски факултет.
Билјана Петревска, 12 - 15 јуни 2018 година, во Бор, Србија, поради
учество на меѓународна конференција.
Душица Санева – од 23.10.2017 до 27.10.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради присуство на обуки и работилници од Erasmus +
проект „Shaping the Future Education in Tourism – FET“.
Душица Санева- од 20.11.2017 до 24.11.2017 година во Солун, Грција,
поради присуство на работилница за подготовка на Национално мени како
дел од Erasmus+ „Shaping the Future Education in Tourism – FET“.
Душица Санева – од 16.4.2018 до 20.4.2018 година, во Софија, Р.
Бугарија, поради присуство на обуки и работилници од Erasmus +проект.
Цветанка Ристова – од 31.5.2018 до 2.6.2018 година, во Врњачка
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Бања, Србија, поради учество на меѓународна конференција.
Мимоза Серафимова – од 12.6.2018 до 15.6.2018 година, во Бор,
Р. Србија, поради учество на меѓународна конференција.
Татјана Бошков – од 12.6.2018 до 15.6.2018 година, во Бор,
Р. Србија,поради учество на Меѓународна научна конференција.
ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА
Невенка Дуковска – од 24.4.2017 до 5.5.2017 година во Мароко,
поради настап на концертна турнеа со дуо Grazioso на Интернационален
фестивал ENTERRERITIMOS.
Наташа Трбојевиќ – на 10.5.2017 до 12.5.2017 година во Осиек –
Р. Хрватска и Нови Сад, Р. Србија, поради реализирање на два концерта.
Ангеле Михајловски – од 26.5.2017 до 1.6.2017 година во Париз и
Бугарија, поради реализирање на концерти.
ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА
Ванѓа Димитријева-Кузманоска – од 4.5.2017 до 10.5.2017 година
во Кампулунг, Романија, поради учество со традиционални костуми во
проектот „Civilizatie Montana, Traditii, Obiceiuri, Folcor in Muntii Carpati si
Pind. Dialog roman – aroman“.
МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА
Златка Митева – на 10.5.2017 до 12.5.2017 година во Осиек –
Р. Хрватска и Нови Сад, Р. Србија, поради реализирање на два концерта.
Златка Митева - на 8.11.2017 и 10.11.2017 година во Будимпешта,
Унгарија, поради реализирање на два концерта на Музичката академија
„Франц Лист“ и во Културниот центар.
Бранко Павловски - на 10.5.2017 до 12.5.2017 година во Осиек –
Р. Хрватска и Нови Сад, Р. Србија, поради реализирање на два концерта.
Бранко Павловски – на 8.11.2017 и 10.11.2017 година во Будимпешта,
Унгарија, поради реализирање на два концерта на Музичката академија
„Франц Лист“ и во Културниот центар.
Антонијо Китановски – отсуство за воспоставување на меѓународна
соработка со Државната академија во Барселона.
Антонијо Китановски – од 23.2.2018 до 25.2.2018 година во
Братислава, Словачка, поради присуство на меѓународна конференција на
проектот „16 плус 1“.
Наташа Трбојевиќ- на 8.11.2017 и 10.11.2017 година во Будимпешта,
Унгарија, поради реализирање на два концерта на Музичката академија
„Франц Лист“ и во Културниот центар.
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
Сашо Коцески – во Скопје Р. Македонија поради учество на Работен
состанок и годишна ревизија за проектот Ubiquitous iNteropreable Care for
Ageing People (UNICAP).
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Сашо Коцески - од 10.4.2017 до 12.4.2017 во Скопје Р. Македонија
поради учество на работилница за NATO проектот SIARS (Smart I (eye)
Advisory Rescue System).
Сашо Коцески -од 4.9.2017 до 8.9.2017 година во Љубљана, Словенија,
поради учество на работен состанок за NATO проектот SIARS (Smart I
(eye) Advisory Rescue System).
Сашо Коцески – од 21.9.2017 до 23.9.2017 година во Скопје, Р.
Македонија, поради учество на конференција ICI Innovation 2017.
Сашо Коцески – од 23.10.2017 до 26.10.2017 година во Брисел,
Белгија, поради учество на работен состанок во рамките на COST проектот
CA16226: Indoor living space improvement: Smart Habitat for the elderly.
Сашо Коцески - од 28.11.2017 до 1.12.2017 година во Солун, Грција,
поради учество на работен состанок и работилница за проектот CAPTAIN
кој е дел од европската програма Horizon2020.
Сашо Коцески- од 1.2.2018 до 5.2.2018 година во Мадрид, Шпанија,
поради учество на работен состанок на проектот „ Worth Partnership
Project“.
Сашо Коцески - од 19.2.2018 до 23.2.2018 година во Аликанте,
Шпанија, поради учество на работен состанок на управувачкиот комитет
на COST акцијата (SHALD – ON).
Сашо Коцески - од 10.6.2018 до 17.6.2018 година, во Будва, Црна
Гора, поради учество наконференција 7th, Mediterranean Conference on
Embedded Computing – MECO’2018.
Наташа Коцеска – во Скопје, Р. Македонија поради учество на
Работен состанок и годишна ревизија за проектот Ubiquitous iNteropreable
Care for Ageing People (UNICAP).
Наташа Коцеска од 10.4.2017 до 12.4.2017 во Скопје Р. Македонија
поради учество на работилница за NATO проектот SIARS (Smart I (eye)
Advisory Rescue System).
Наташа Коцескаод 8.6.2017 до 17.6.2017 година во Словенија, поради
учество на тренинг мисија во склоп на НАТО проектот SIARS (Smart I
(eye) Advisory Rescue System).
Наташа Коцева- од 21.9.2017 до 23.9.2017 година во Скопје,
Р. Македонија, поради учество на конференција ICI Innovation 2017.
Наташа Коцева - од 23.10.2017 до 26.10.2017 година во Брисел,
Белгија, поради учество на работен состанок во рамките на COST проектот
CA16226: Indoor living space improvement: Smart Habitat for the elderly.
Наташа Коцева – од 28.11.2017 до 1.12.2017 година во Солун, Грција,
поради учество на работен состанок и работилница за проектот CAPTAIN
кој е дел од европската програма Horizon2020.
Наташа Коцеска – од 19.3.2018 до 20.3.2018 година, во Скопје,
Р. Македонија, поради учество на работилница за NATO проект во Скопје.
Мирјана Коцалева – од 4.9.2017 до 7.9.2017 година во Атина, Грција,
поради учество на школа: Training School in Integrating Vision and Language.
Благој Делипетрев – од 16.2.2017 до 17.2.2017 поради учество на
Interpit работилница.
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Благој Делипетрев – од 22.2.2017 до 24.2.2017 во Шопрон, Унгарија,
поради учество на BigSkyEarth работилница.
Благој Делипетрев - од 27.3.2017 до 30.3.2017 во Палермо, Италија,
поради ичество на „Chipset Cost action“.
Благој Делипетрев – од 17.7.2017 до 22.7.2017 година во Париз,
Франција, поради учество нна „FOSS4G Free and Open Source Software for
Geospitial“.
Благој Делипетрев - од 1.9.2017 до 31.8.2017 година во Испра,
Италија, поради научно усовршување во Joint Research Centre, Directorate
B Growth and Innovation“ Digital Economy Team.
Благој Делипетрев – од 1.9.2018 до 31.8.2020 година во Испра,
Италија, поради продолжување на договорот за вработување во Европската
комисија, Joint Research Centre, Directorate B „Growth and Innovation“
Digital Economy Unit.
Наташа Стојановиќ – од 18.9.2017 до 22.9.2017 година во Софија,
Бугарија, поради учество на работилница ESGI SI – Europe Study Group
with Industry.
Билјана Златановска – од 14.6.2017 до 16.6.2017 во Благоевград
Бугарија, поради учество на 7. межѓународна конференција South-West
Universuty.
Билјана Златановска – од 20.6.2017 до 23.6.2017 во Зрењанин Србија
поради учество на ITRO конференцијата на Технички факултет „Михајло
Пупин“.
Билјана Златановска -од 27.6.2017 до 1.7.2017 во Молдавија
поради учество на 4-тата конференција на Математичкото здружение
на Молдавија, посветена на 100-годишнината од раѓањето на Владимир
Андруначиевиќ.
Билјана Златановска - од 25.9.2017 до 29.9.2017 година во Блед,
Словенија, поради учество на работилница ESGI SI – Europe Study Group
with Industry.
Билјана Златановска - од 14.5.2018 до 18.5.2018 година, во Италија,
поради учество на работилница во Италија.
Лимонка Коцева Лазарова – 29.5.2017 до 2.6.2017 во Охрид,
Македонија, поради учество на тренинг курс за методот математички
лавиринт во рамките на проектот MATH Labyrinth increasing the level of
knowledge through solving mathematical problems.
Лимонка Коцева Лазарова – од 2.6.2017 до 5.6.2017 година во
Alba Iulia, Romania, поради учество на работен состанок во рамките на
проектот „MATHDebate – the Voice of Students – Searching Excellence in
Math Education through Increasing the Motivation for Learning“.
Лимонка Коцева Лазарева - од 20.6.2017 до 23.6.2017 во Зрењанин,
Србија, поради учество на ITRO конференцијата на Технички факултет
„Михајло Пупин“.
Лимонка Коцева Лазарова - 29.8.2017 до 30.8.2017 во Скопје,
Македонија, поради учество на работен состанок во рамките на проектот
MATH Labyrinth: increasing the level of knowledge through solving
mathematical problems“.
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Лимонка Коцева Лазарова - од 25.9.2017 до 29.9.2017 година во Блед,
Словенија, поради учество на работилница ESGI SI – Europe Study Group
with Industry.
Лимонка Коцева Лазарова – од 30.1.2018 до 4.2.2018 година во
Никозија, Кипар, поради учество на работен состанок во рамките на
проектот „MATHDebate – the Voice of Students – Searching Excellence in
Math Education through Increasing the Motivation for Learning“.
Лимонка Лазарова Коцева - од 14.5.2018 до 18.5.2018 година, во
Италија, поради учество на работилница во Италија.
Игор Стојановиќ – од 23.2.2017 до 2.3.2017 во Белград, Србија,
поради учество во реализација на проектот „Technical Assistance for the
Justice Sector.
Игор Стојановиќ- од 9.3.2017 до 16.3.2017 во Белград, Србија, поради
учество на реализација на проектот Technical Assistance to the Justice sector.
Игор Стојановиќ – од 19.6.2017 до 23.6.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на работилница и работен состанок
на проектот „Integrating E-Learning and Open Education resources into
Classroom“.
Игор Стојановиќ - од 19.9.2017 до 22.9.2017 година во Белград,
Србија, поради учество на реализација на проектот „Technical Assistance
to the Justice sector“.
Игор Стојановиќ - од 20.6.2018 до 27.6.2018 година, во Белград,
Р.Србија, поради учество во реализација на проект „Technical
Assistance to the Justice sector“.
Александра Стојанова – од 24.4.2017 до 28.4.2017 во Атина, Грција,
поради учество на конференција „EDUCON2017“.
Александра Стојанова од 15.5.2017 до 25.3.2017 во Билбао, Шпанија
поради учество на workshop „The 131st European Study Group with
industry“.
Александра Стојанова – од 20.6.2017 до 23.6.2017 во Зрењанин,
Србија ,поради учество на ITRO конференцијата на Технички факултет
„Михајло Пупин“.
Александра Стојанова од 18.9.2017 до 22.9.2017 година во Софија,
Бугарија, поради учество на работилница ESGI SI – Europe Study Group
with Industry.
Александра Стојанова - од 25.9.2017 до 29.9.2017 година во Блед,
Словенија, поради учество на работилница ESGI SI – Europe Study Group
with Industry.
Александра Стојанова - од 2.10.2017 до 31.12.2017 во Шопрон,
Унгарија поради Erasmus+ пракса на West Hungary University.
Александра Стојанова – од 19.2.2018 до 23.2.2018 година во
Торемолинос, Шпанија, поради учество на школа Symmetric Cryptography
and Blockchain.
Александра Стојанова – од 8.3.2018 до 11.3.2018 година во Словенија,
поради учество на Регионалниот Адриа ФЛЛ натпревар со македонската
екипа „ The Makbot Pioneers“.
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Александра Стојанова - од 2.4.2018 до 504.2018 година, во Шпанија,
поради учество на Big Sky Earth school 2018.
Александра Стојанова - од 14.5.2018 до 18.5.2018 година, во Италија,
поради учество на работилница.
Владо Гичев – од 20.6.2017 до 23.6.2017 во Зрењанин Србија поради
учество на ITRO конференциоја на Технички факултет „Михајло Пупин“.
Александра Милева – од 27.3.2017 до 30.3.2017 во Амстердам,
Холандија, поради учество на симпозиум состанок на МС комитетот на
COST акцијата „IC1306: Cryptography for Secure Digital Interaction“.
Александра Милеваод 27.6.2017 до 1.7.2017 година во Кишињев,
Република Молдавија, поради учество на 4-тата конференција на
Математичко здружение на Република Молдавија, посветена на
стогодишнината од раѓањето на Владимир Андруначиевич.
Александра Милева–од 30.11.2017 до 3.12.2017 година во Чифлик,
Тројан, Р. Бугарија, поради учество на Семинарот по теорија на кодирање
„Професор Стефан Додунеков“.
Александра Милева–од 25.8.2018 до 1.9.2018 година во Хамбург,
Германија, поради учество на 13-тата меѓународна конференција
Availabity, Reliability and Security (ARES 2018) и Втората меѓународна
работилница Security and Forensics of loT.
Душан Биков – од 27.3.2017 до 31.3.2017 во Софија, Бугарија, поради
учество на Course and Workshop for Parallel Numerical Linear Aggebra with
Application.
Душан Биков– од 15.5.2017 до 23.5.2017 година во Билбао, Шпанија,
поради учество на Workshop @The 131 st European Study Group with
Industry“
Душан Биков– од 12.6.2017 до 30.6.2017 година во Велико
Трново, Бугарија, поради испит пред одбрана на докторска дисертација,
консултации со ментор, средување на документација на докторски студии
и документација за започнување на процедура за одбрана на докторат.
Душан Биков– од 31.7.2017 до 18.8.2017 година во Полска, поради
двонеделна посета и учество на училиште на University of Silesia. Katowice.
Душан Биков– од 25.9.2017 до 29.9.2017 година во Блед, Словенија,
поради учество на работилница ESGI SI – Europe Study Group with Industry
Душан Биков– од 30.11.2017 до 3.12.2017 година во Чифлик, Тројан,
Р. Бугарија, поради учество на Семинарот по Теорија на кодирање
„Професор Стефан Додунеков“.
Душан Биков - од 19.2.2018 до 23.2.2018 година во Торемолинос,
Шпанија, поради учество на школа Symmetric Cryptography and Blockchain.
Душан Биков – од 2.4.2018 до 5.4.2018 година, во Шпанија,поради
учество на Big Sky Earth school 2018.
Душан Биков – од 14.05.2018 до 18.05.2018 година, во Италија,
поради учество на работилница .
Душан Биков – од 16.7.2018 до 20.7.2018 година во Барселона,
Италија, поради претставување на постер „BoolSPLG: A library with
parallel algorithms for Boolean function and S – boxes for GPU„ на PUMPS +
Al in Barcelona Supercomputing Centar.
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Јасмина Вета Буралиева – од 10.7.2017 до 14.7.2017 година во
Софија, Р. Бугарија, поради учество на Secoud International Conferencee
Mathematics days in Sofia.
Јасмина Вета Буралиева- од 14.11.2017 до 21.11.2017 година во
Виена, Австрија, поради учество на International Workshop „Frame theory
and asymptotic analysis“.
Јасмина Вета Буралиева – од 13.4.2018 до 20.4.2018 година, во
Виена, Австрија, поради учество на работилница во склоп на билатерален
меѓународен проект со Австрија.
Јасмина Вета Буралиева – од 14.6.2018 до 15.6.2018 година, во
Скопје, Р. Македонија, поради учество на summer school, која се одржува
на ФЕИТ Скопје.
Јасмина Вета Буралиева - од 22.6.2018 до 29.6.2018 година, во
Виена, Австрија, поради учество на работилница во склоп на билатерален
научноистражувачки проект со Австрија.
Мирјана Коцалева –од 22.2.2017 до 24.2.2017 во Шопрон, Унгарија,
поради учество на BigSkyEarth работилница.
Мирјана Коцалева - од 15.5.2017 до 25.3.2017 во Билбао, Шпанија,
поради учество на workshop „The 131st European Study Group with
industry“.
Мирјана Коцарева - од 20.6.2017 до 23.6.2017 година во Зрењанин,
Р. Србија, поради учество а ИТРО Конференција на технички факултет
„Михајло Пупин“.
Мирјана Коцарева – од 4.12.2017 до 13.12.2017 година во Висла,
Полска, поради учество на Erasmus+ работилница.
Мирјана Коцарева – од 19.2.2018 до 23.2.2018 година во Торемолинос,
Шпанија, поради учество на школа Symmetric Cryptography and Blockchain.
Мирјана Коцалева - од 12.3.2018 до 12.6.2018 година, во Велико
Трново, поради мобилност во рамки на програмата Еразмус на Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“.
Марија Митева – 29.5.2017 до 2.6.2017 во Охрид, Македонија, поради
учество на тренинг курс за методот математички лавиринт во рамките на
проектот MATH Labyrinth increasing the level of knowledge through solving
mathematical problems.
Марија Митева - од 2.6.2017 до 5.6.2017 година во Alba Iulia, Romania,
поради учество на работен состанок во рамките на проектот „MATHDebate
– the Voice of Students – Searching Excellence in Math Education through
Increasing the Motivation for Learning“.
Марија Митева- од 29.8.2017 до 30.8.2017 година во Скопје, Р.
Македонија, поради учество на работен состанок во рамките на проектот
„MATH Labyrinth: increasing the level of knowledge through solving
mathematical problems“.
Марија Митева- од 30.1.2018 до 4.2.2018 година во Никозија, Кипар,
поради учество на работен состанок во рамките на проектот „MATHDebate
– the Voice of Students – Searching Excellence in Math Education through
Increasing the Motivation for Learning“.
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Марија Митева– од 29.8.2018 до 2.9.2018 година во Варна, Бугарија,
поради учество на четвртиот работен состанок во рамките на проектот
„MATHDebate – the Voice of Students – Searching Excellence in Math
Education through Increasing the Motivation for Learning“.
Зоран Здравев – од 16.2.2017 до 18.2.2017 во Софија, Бугарија, поради
учество на работен состанок на проектот„ Integrating and E-Learning Open
educational Recourses into Classroom.
Зоран Здравев - од 10.4.2017 до 11.4.2017 во Битола Р. Македонија
поради учество на состанок на проект менаџментот на проектот „Developing
OER and blending modules for Agriculture and Rural Development – OERarD“.
Зоран Здравев – од 19.6.2017 до 23.6.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на работилница и работен состанок на
проектот „Integrating E- Learning and Open Educational resources into
Classroom“.
Зоран Здравев - од 15.9.2017 до 17.9.2017 година во Ферара, Италија,
поради присуство на состанок на Универзитетот.
Зоран Здравев - од 24.9.2017 до 27.9.2017 година во Пловдив,
Бугарија, поради учество на состанок на проект менаџментот „Developing
OER and blending modules for Agriculture and Rural Development – OERarD“.
Зоран Здравев – од 1.6.2018 до 2.6.2018 година, во Битола,
Р. Македонија, поради учество на работилница „8TH WeB&1st Macedonian
Moodle Moot 2018“.
Зоран Здравев - од 10.6.2018 до 13.6.2018 година, во Ферара, Италија,
поради посета на Центар за електронско учење при Универзитетот.
Зоран Здравев – од 12.9.2018 до 16.9.2018 година во Кавала, Грција,
поради учество на конференцијата „8th International Scientific Conference
COMPUTER SCIENCE 2018“.
Александар Крстев - од 16.2.2017 до 18.2.2017 во Софија, Бугарија
поради учество на работен состанок на проектот„ Integrating and E-Learning
Open educational Recourses into Classroom.
Александар Крстев - од 19.6.2017 до 23.6.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на работилница и работен состанок на
проектот „Integrating E- Learning and Open Educational resources into
Classroom“.
Александар Крстев - од 28.6.2018 до 29.6.2018 година, во Зрењанин,
Србија, поради учество на ITRO 2018 Conference.
Зоран Златев – на 6.3.2017 во Софија, Бугарија, поради истражување
на лабораторија за Lab View истражувања при Технички Универзитет –
Софија.
Зоран Златев – од 16.5.2018 до 21.5.2018 година, во Златибор, Србија,
поради учество на конференција.
Зоран Златев - 31.5.2018 до 1.6.2018 година, во Софија, Р. Бугарија,
поради работа на докторска теза на Технички универзитет – Софија
(лабараторија Lab View).
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Зоран Златев, од 28.6.2018 до 29.6.2018 година, во Зрењанин, Србија,
поради учество на ITRO 2018 Conference.
Мартин Лукаревски – од 2.5.2017 до 5.5.2017 година во Охрид,
Р. Македонија, како координатор на македонската екипа којашто ќе ја
застапува Македонија на 34. Балканска математичка олимпијада.
Мартин Лукаревски – од 14.12.2017 до 18.12.2017 година, по покана
на организаторот, проф. Е. Шрое, како алумнус на Leibniz University
Hannover.
Мартин Лукаревски – од 19.2.2018 до 23.2.2018 година во Софија,
Бугарија, поради учество на Workshop: Quantum Spacetime 18.
Мартин Лукаревски - од 4.6.2018 до 15.6.2018 година, во Италија,
поради учество на школа Extrinisic Curvature Flows.
Александар Велинов - од 19.2.2018 до 23.2.2018 година во
Торемолинос, Шпанија, поради учество на школа Symmetric Cryptography
and Blockchain.
Александар Велинов – од 1.6.2018 до 2.6.2018 година, во Битола,
Р. Македонија, поради учество на работилница „8TH WeB&1st Macedonian
Moodle Moot 2018“.
Александар Велинов - од 12.9.2018 до 16.9.2018 година во Кавала,
Грција, поради учество на конференцијата „8th International Scientific
Conference COMPUTER SCIENCE 2018“.
Зоран Утковски – од 1.2.2018 до 31.1.2019 година во Берлин,
Германија, поради истражувачки престој на Фраунхофер Хајнрих Херц.
Моника Симјаноска – од 23.11.2017 до 2.12.2017 година во Целје и
Љубљана, Словенија, поради учество на тренинг мисија и работилница за
NATO проектот SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System).
Борис Крстев – од 28.6.2018 до 29.6.2018 година, во Зрењанин,
Србија, поради учество на ITRO 2018 Conference.
Наташа Стојковиќ – од 18.6.2018 до 22.6.2018 година, во Брага,
Португалија, поради учество на CostAction CA 15123 TYPES 2018.
Наташа Стојковиќ - од 14.5.2018 до 18.5.2018 година, во Италија,
поради учество на работилница во Италија.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Василија Шарац – од 30.8.2017 до 1.9.2017 година во Ниш, Србија,
поради учество на 13 та Меѓународна конференција за применет
електромагнетизам – ПЕС 2017.
Василија Шарац – од 11.9.2017 до 20.9.2017 година во Брно, поради
реализација на студиски престој.
Василија Шарац - од 4.6.2018 до 5.6.2018 година, во Скопје,
Р. Македонија, учество на конференција Woman in Energy, во организација
на ЕВН Македонија.
-Василија Шарац – од 21.6.2018 до 22.6.2018 година, во Охр
ид,
Р. Македонија, поради учество на конференција
Applied Computer Tehnologies.
Татјана Атанасова Пачемска – од 1.3.2017 до 5.3.2017 година во
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Жабљак, Црна Гора, поради учество на 22-та Меѓународна конференција
„Информациски технологии“.
Татјана Атанасова Пачемска – од 29.5.2017 до 2.6.2017 година во
Охрид,
Р. Македонија, поради учество на состанок за проектот
Mathlabyrinth, Еразмус+.
Татјана Пачемска - од 4.6.2018 до 5.6.2018 година, во Скопје,
Р. Македонија, учество на конференцијаWoman in Energy, во организација
на ЕВН Македонија.
Влатко Чинговски – од 21.2.2018 до 24.2.2018 година во Жабљак,
Црна Гора, поради учество на 23-та Меѓународна конференција
„Информациски технологии“ ИТ- 201.
Влатко Чинговски - од 12.6.2018 до 15.6.2018 година, во Бор, Р.
Србија, поради учество на ECOTER.
Сашо Гелев - од 21.2.2018 до 24.2.2018 година во Жабљак, Црна
Гора, поради учество на 23-та Меѓународна конференција „Информациски
технологии“ ИТ- 2018.
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Мишко Џидров – од 20.6.2017 до 23.6.2017 година во Волос, Грција,
поради присуство на состанок и завршна конференција за проектот
CRAYON s Erasmus+ KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange
of Good Practices.
Мишко Џидров – од 14.2.2018 до 17.2.2018 година во Истанбул,
Турција, поради учество на EURIE 2018 – Eurasia Higher Education Summit.
Мишко Џидров – на 31.5.2018 година, во Феризај, Косово, поради
посета на Универзитетот за применети наук
Зоран Димиртовски – од 18.5.2017 до 19.5.2017 година во Белград,
Србија, поради придружба на студенти.
Сашко Димитров – од 18.5.2017 до 19.5.2017 година во Белград,
Србија, поради придружба на студенти.
Сашко Димитров – од 18.5.2017 до 19.5.2017 година во Белград,
Србија, поради придружба на студентите за посета на Меѓународниот
саем за техника.
Сара Сребренковска - од 14.5.2018 до 18.5.2018 година, во Букурешт,
Романија, поради учество во програма за мобилност на наставен кадар
Еразмус.
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ СЕНАТ
На 139-та седница на Универзитетскиот сенат одржана на
16.10.2017 година, беа донесени следниве одлуки:
–– 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 избор на д-р Винета Сребренкоска во звање редовен
професор;
–– Одлука за повторен избор на проф. д-р Соња Липиткова во звање
редовен професор;
–– Одлука за избор на проф. д-р Антонијо Китановски во звање редовен
професор;
–– Одлука за избор на проф. д-р Емилија Потевска во звање редовен
професор;
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Бисерка Цвејиќ како визитинг
професор на Музичката академија;
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Никола Лилиќ како визитинг
професор на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Мирослав Старчевиќ како
визитинг професор на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Јакоб Ликар како визитинг
професор на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за ангажирање на академик д-р Владимир Берманец како
визитинг професор на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за склучување на Договори помеѓу Факултетот за
медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и
приватни здравствени стоматолошки ординации, за зимски семестар
во учебната 2017/2018 година;
–– Одлука за исправка на техничка грешка во елаборати на трет циклус
студии испратени на реакредитација во 2017 година на Факултет за
информатика;
–– Одлука за усвојување на Процедура за премин на студентите внатре
во Универзитетот и од други Универзитети на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип;
–– Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за утврдување и исплата на плати и други надоместоци на вработените
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
–– Одлука за отстапување на патничко моторно возило од Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип на Катедрата за заштита на растенијата и
животната средина при Земјоделскиот факултет;
–– Одлука за отстапување на патничко моторно возило од Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип на Теренска лабораторија за животна и
работна средина и електронска микроскопија АМБИКОН ;
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–– Одлука за утврдување на износ за исплата на проф. д-р Драган
Красиќ;
–– Одлука за овластување на ректорот за донесување на одлука за
вршење на дополнителна дејност на вработените на Универзитетот;
–– Одлука за усвојување на Предлог – план за медиумска застапеност на
Универзитетот „Гоце Делчев“ за 2017/2018 година;
–– Одлука за рокот за завршување на студиите и финансиските обврски
на студентите запишани на втор циклус студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип;
–– Одлука за давање на дарови на странски евалуатори за Follow up
надворешна евалуација на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, од
страна на IEP- EUA;
–– Одлука за стипендирање на трет циклус на студии на вработените на
Универзитетот;
–– Одлука за усвојување на одлуката за измена и дополнување на
Ценовникот за исплата на ангажирани наставници за одржување на
наставата по македонски јазик за странци и одржување на наставата
по странски јазици на Институтот за јазици при Филолошкиот
факултет;
–– Одлука за давање согласност на барањето од Факултетот за
медицински науки во врска со одржувањето на Интернационален
студенски симпозиум;
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Грегорис Макридес како визитинг
професор на Факултет за информатика;
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Христо Петров како визитинг
професор на Технолошко – техничкиот факултет;
–– Одлука за изменување и дополнување на одлуката 0201-545/9 од
29.5.2017 година за давање на согласност на Одлуките од Управниот
одбор на Фондот за научно – истражувачка работа за финансирање
на научно – истражувачки проекти за 2017 година и продолжување
на рокот за финансирање на научно – истражувачки проекти;
–– Одлука за насочување на парични средства кои се приход на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип од изучување на странски
јазик и педагошка доквалификација во Фондот за наука;
–– Одлука за усвојување на договор за финансирање на
научноистражувачки проект за проф. д-р Никола Смилков.
На 140-та седница на Универзитетскиот сенат одржана
4.12.2017 година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата
нормативна и издавачка дејност
–– Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата
финансии, инвестиции и развој
–– Одлука за формирање на Комисија за спроведување на попис
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2017 година
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–– Одлука за усвојување на Записникот од Комисија за вонреден
расход на канцелариска опрема бр.0503-997/2 од 23.11.2017 на
Универзитетот
–– Одлука за усвојување на Записникот од Комисија за вонреден расход
на канцелариски мебел бр.0503-997/1 од 23.11.2017 на Универзитетот
–– Одлука за усвојување на Записникот од Комисија за расход на ситен
инвентарбр.0503-1008/1 од 28.11.2017 на Универзитетот
–– Одлука заусвојување на Годишен извештај за работата на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2015/2016 година
–– Одлука за продолжување на членството на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип во ЕУА (Европска асоцијација на Универзитети)
–– Одлука за реализација на набавки предвидени со проект „Utilising Pay
as You Throw Systems and Autonomous Compositing Units for Biowastes
Management in Touristc Areas“ по програмата: Interreg BalkanMed
–– Одлука за покривање на трошоците за загревање на просторот кој
го користи Универзитетот во Национална установа Универзитетска
библиотека „Гоце Делчев “ – Штип
–– Одлука за усвојување на Работно упатство за активирање на студии
и промена на начинот на студирање
–– Одлука за ангажирање на доц. д-р Хусејин Озбај како визитинг
професор
–– Одлука за ангажирање на листа за избор на визитинг професор
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Магдалена Пунчева како визитинг
професор
–– Одлука за усвојување на Годишен извештај за обука на вработените
во внатрешно – организационите единици/стручно-административни
служби на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2017 година
–– Одлука за усвојување на Годишен план за обука на вработените во
внатрешно – организационите единици/стручно-административни
служби на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2018 година
–– Одлука за усвојување на програма за инвестиции и развој на
Универзитетот за 2018 година
–– Одлука за усвојување на Проект за транзиција и сертификација на
систем за управување со квалитет согласно стандардот ISO 9001:2015
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма по „Применета уметност и дизајн”- модул Дизајн на
ентериер и мебел на I (прв) циклус на студии на Ликовната академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на предлог – одлука за одобрување на средства
за набавка на пехар за Денови на симулирано судење на Правен
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Деловно право 60ЕКТС на втор циклус студии на Правен
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука заусвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Студии по граѓанско право 60ЕКТС на втор циклус студии
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на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Студии по Европско право 60ЕКТС на втор циклус студии
на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Студии по Казнено право 60ЕКТС на втор циклус студии
на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за давање согласност на одлуката од Факултетот за медицински
науки во врска со стручна посета на професори на Department of Care
Science Faculty of Health and Society, Malmö University
–– Одлука за покривање на трошоците за докторски студии на асистенти
– докторанти и регулирање на плата на Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип
–– Одлука за определување на временски период во кој вработените на
Универзитетот колективно ќе го користат вториот дел од годишниот
одмор за 2017 година
–– Одлука за предлог од Универзитетот „Гоце Делчев”- Штип за избор
на дописен член на Македонската академија на науките и уметностите
–– Одлука за предлог од Универзитетот „Гоце Делчев”- Штип за избор
на дописен член на Македонската академија на науките и уметностите
–– Одлука за давање согласност на одлуката од Факултетот за
медицински науки за одобрување ручек за предавачите на Првиот
интернационален симпозиум за традиционална кинеска медицина
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Етнокореологија на втор циклус студии на Музичка
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборати за акредитација на студиските
програми: Флејта, Обоа, Кларинет, Фагот, Хорна, Труба, Тромбон,
Туба, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас и Гитара на втор
циклус студии на Музичка академија при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Пијано на втор циклус студии на Музичка академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Соло пеење на втор циклус студии на Музичка академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Теорија на музиката и музичка педагогија на втор циклус
студии на Музичка академија при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборати за акредитација на студиските
програми: Џез гитара, Џез труба, Џез саксафон, Џез тапани, Џез
пијано и Џез бас на втор циклус студии на Музичка академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
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На 141-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на
25.12.2017 година, беа донесени следниве одлуки:
–– 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 Финансиски план на Универзитетот за 2018
година
–– Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки за 2018
година
–– Одлука за давање на согласност на Одлуките од Управниот одбор на
Фондот за научноистражувачка работа за усвојување на Завршни
извештаи, продолжување на рокот и ставање на вон сила на одлуки
на финансирање на научно-истражувачки проекти
–– Одлука за давање согласност на Статут, Деловник и Правилник
за работа на Студентскиот парламент при Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука за стипендирање на трет циклус на студии на вработените на
Универзитетот
–– Одлука за распишување на Конкурс за распределба на парични
средства за финансирање на научноистражувачки проекти
–– Одлука 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 давање на согласност на барањето за одобрување позајмица
за реализација на активности по проектот „Utilising Pay As You Throw
Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management
in Touristic Areas - BIOWASTE“
–– Одлука за давање на согласност на барањето за прифаќање на парични
средства како кофинансирање по проектот „Селекција,заштита и
промоција на балкански јадливи шумски водови – FOOD FOREST
PARKS“
–– Одлука за давање на согласност на барањето за прифаќање на паричен
износ од заврашен проект по IPA CBC Mk – Bg на Плачковица од IPA
CBC програмата Мк – Bg 2009-2013, како кофинансирање од страна
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за давање на согласност на аликативен проект „Предлог
за организирање на подготвителна настава за математика и
програмирање за ученици, средношколци и идни студенти“
–– Одлука за давање на согласност за одржување на прво меѓународно
научно- стручно советување „Агро - наука и пракса“ на Земјоделски
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за определување на Електротехнички факултет за
коорганизатор на Првата зимска тренинг школа за студенти
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма на англиски јазик Medical Biotechnologies од втор циклус
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студии на Факултет за медицински науки во рамките на Факултет за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за дополнување на Процедура за премин на студентите внатре
во Универзитетот и од други универзитети на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип
–– Одлука за усвојување на Правилникот за начинот на вршење на видео
надзор во просториите на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на понуда за чистење на оџаци.
На 142-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на
29.1.2018 година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на Правилник за определување на додаток
во плата на лица кои извршуваат одредени одговорни и раководни
функции на Универзитетот
–– Одлука за давање согласност на одлуката од Наставно-научниот
совет на Факултетот за медицински науки за одржувањето на Прв
студентски медицински конгрес
–– Одлука за давање согласност на одлуката од Наставно-научниот совет
на Факултетот за медицински науки за одржувањето на Симпозиум
со меѓународно учество „Стоматолошка наука и пракса – денес и
тука“
–– Одлука за давање согласност на одлуката од Наставно-научниот совет
на Факултетот за медицински науки зa одржувањето на Студентски
симпозиум со меѓународно учество „Дигитално vs аналогно во
денталната медицина“
На 143-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на
8.2.2018 година, беа донесени следниве одлуки:
–– 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 согласност на одлуката од Наставно-научниот совет
на Факултетот за медицински науки за организирање и поддршка на
летна школа за Електрохемија
–– Одлука за давање согласност на одлуката од Наставно-научниот совет
на Факултетот за медицински науки за одржување на две работилници
со наслов „Оралнохируршки процедури во менаџментот на флап –
дизајн: резенки, инструменти и техники на шиење – основно ниво“
–– Одлука за усвојување на Извештај од Централната пописна комисија
за извршениот попис во 2017 година
–– Одлука за утврдување распоред на работното време на вработените
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за приклучување со подршка на тимот „Тhe Makbot Pioneers“
при СОУ „Гошо Викентиев“ – Кочани за учество на Регионален
Адриа ФЛЛ натпревар во Р. Словенија
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–– Одлука за организирање на превоз на наставници на релација Виница
– Кочани – Штип
–– Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за систематизација на работните места на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
На 144-та седница на Универзитетскиот
26.2.2018 година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на завршна сметка
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на завршна сметка за
сервис ДООЕЛ – Штип
–– Одлука за усвојување на завршна сметка за
сервис агро ДООЕЛ – Штип
–– Одлука за усвојување на завршна сметка
Универзитетски спортски центар.

сенат, одржана на
за 2017 година на
2017 година на Уни
2017 година на Уни
за 2017 година на

На 145-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на
26.2.2018 година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за верификација на мандат на членови во Универзитетскиот
сенат, претставници од Студентскиот парламент
–– Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2018 година
–– Одлука за усвојување на одлуката за дополнување на Ценовникот
за исплата на ангажирани наставници за одржување на наставата по
македонски јазик за странци и одржување на наставата по странски
јазици на Институтот за јазици при Филолошкиот факултет
–– Одлука за давање на поддршка за потпишување на Magna Carta
Universitatum
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Прехранбена технологија на прв циклус студии на
Технолошко-технички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип
–– Одлука за усвојување на Предлог-план „Денови на УГД“ за 2018
година
–– Одлука за давање на согласност на предлог-одлука од Наставнонаучниот совет на Земјоделски факултет за одобрување на трошоците
за хотелско сместување и храна на поканети предавачи и учесници во
панел дискусии на првото меѓународно советување „Агро - наука и
пракса“
–– Одлука за изменување и дополнување на Ценовникот за услуги
од УНИЛАБ – Лабораторија на Земјоделскиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за давање на согласност на барањето за верификација на
посебна програма за образование на возрасни – Оператор за заштита
на растенија
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–– Одлука за давање на согласност на барањето за верификација на
посебна програма за образование на возрасни – Менаџер за исхрана
на земјоделски култури
–– Одлука за покривање на трошоците за загревање на просторот кој го
користи Универзитетот во СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип
–– Одлука за дополнување на Одлуката бр.0201-1018/22 од 25.9.2015
година за распределба на надоместоците по основ на авторски
хонорари и договори за дело
–– Одлука за исплата на паричен надомест на учесниците во работата на
Ректорската управа, за подготовка, разгледување, заземање на став и
гласање по точките од дневниот ред на седниците
–– Одлука за исплата на паричен надомест на учесниците во работата на
Универзитетскиот сенат, за подготовка, разгледување, заземање на
став и гласање по точките од дневниот ред на седниците.
На 146-та седница на Универзитетскиот сенат одржана на
20.3.2018 година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за повторен избор на наставник проф. д-р Ленче Милошева
во звање редовен професор
–– Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата за
нормативна и издавачка дејност
–– Одлука зa доделување на награди по повод 27 март – патронат на
Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип за 2018 година
–– Одлука за номинација на најдобар дипломиран инженер за признанието
Инженерски прстен 2018
–– Одлука за усвојување на Листа на наставници за реализирани
активности за користење на флексибилно работно време – ФРВ за
2018 година
–– Одлука за усвојување на извештај по барања за исплата на награда за
објавен труд во списание со импакт фактор (ИФ) - објавени во 2017
година
–– Одлука за ангажирање на визитинг професор на prof. d-r Horia Barbu
–– Одлука за давање на согласност за одобрување на учество во
проектна активност
–– Одлука за организирање на Студентска конференција на Правен
факултет
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Автоматизација и процеси на втор циклус студии на
Електротехничкифакултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска програма
Неконвенционални извори и технологии во електроенергетика на
втор циклус студии на Електротехнички факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за систематизација на работните места на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
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–– Одлука за склучување на Договори помеѓу Факултетот за медицински
науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и приватни
здравствени стоматолошки ординации, за летен семестар во учебната
2017/2018 година.
На 147-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на
3.4.2018 година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата за
финансии, инвестиции и развој
–– Одлука за избор на проф. д-р Билјана Ивановска во звање редовен
професор
–– Одлука за избор на проф. д-р Јованка Денкова во звање редовен
професор
–– Одлука за избор на проф. д-р Нако Ташков во звање редовен професор
–– Одлука за избор на проф. д-р Никола Димитров во звање редовен
професор
–– Одлука за избор на проф. д-р Златко Јаковлев во звање редовен
професор
–– Одлука за избор на проф. д-р Снежана Јованова Митковска во звање
редовен професор
–– Одлука за продолжување на времетраењето на Договорот со „Дрвопром“ ДООЕЛ – с. Мородвис, Зрновци
–– Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за Јавни
набавки за 2018 година
–– Одлука засклучување на Договор помеѓу МАНУ и УГД за заедничко
двојазично издавање на Монографијата „Алшар – од мит до вистина“
–– Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна
ствар
–– Одлука за заедничко учество на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип со СОУ „Гошо Викентиев“ – Кочани во натпревар по роботика
–– Одлука зазаедничко организирање на 25. Конгрес на хемичари и
технолози на Република Македонија
–– Одлука заучество на Факултетот за туризам и бизнис логистика во
проект од Програмата за подобрување на локалната и регионалната
конкурентност на Светска банка, со наслов „Унапредување
на туристичкиот потенцијал и подобрување на туристичката
визибилност на дестинацијата Скопска Црна Гора и Кумановскиот
регион“
–– Одлука заусвојување на Проект за заштита и дигитализација на стар
документиран аудио материјал од Штип
–– Одлука за учество во заеднички проект со Универзитетот на
Југозападна Бугарија „Неофит Рилски“ – Благоевград
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Мехатроника и роботика на прв циклус студии на
Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
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програма Мехатроника на прв циклус студии на Машински факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Компјутерска безбедност и дигитална форензика на втор
циклус студии на Факултетот за информатика при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Биоинформатика на втор циклус студии на Факултетот за
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Информациски системи и технологии на втор циклус
студии на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Софтверско инженерство на втор циклус студии на
Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Пресметковно инженерство на втор циклус студии на
Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Математичко – информатичко образование на втор циклус
студии на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Математика на втор циклус студии на Факултетот за
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Финансиска и актуарска математика на втор циклус студии
на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Интелигентни веб технологии на втор циклус студии на
Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Роботика и интелигентни системи на втор циклус студии
на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип.

На 148-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на
8.5.2018 година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата за
нормативна и издавачка дејност
–– Одлука за избор на проф. д-р Димко Димески во звање редовен
професор
–– Одлука за избор на проф. д-р Ивона Ковачевска во звање редовен
професор
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–– Одлука за избор на проф. д-р Симеон Симеонов во звање редовен
професор
–– Одлука за избор на проф. д-р Цена Димова во звање редовен професор
–– Одлука за избор на проф. д-р Лилјана Колева Гудева во звање редовен
професор
–– Одлука за усвојување на Правилник за дисциплинска одговорност
и дисциплинска постапка на вработените на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука за усогласување на општите акти објавени во Универзитетски
гласник бр.28/13 со ИСО 9001:2015 стандардот
–– Одлука за усогласување на работењето на Одделението за
магистерски и докторски студии, во врска со продолжувањето на
рокот за студирање на студентите на втор циклус студии
–– Одлука за давање на позајмица помеѓу сметките на сопствени приходи
од прв и втор циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за финансирање на студентски дипломски филмови на
студентите од Филмската академија
–– Одлука за користење финансиски средства од Институтот за
јазици, за организирање на Трета меѓународна научна конференција
„ФИЛКО“ – филологија, култура и образование
–– Одлука за усвојување на иницијатива за издавање на меѓународно
списание на Факултетот за медицински науки
–– Одлука за утврдување на локација, број на учесници и висината на
котизацијата на учесниците во Работилницата на модели со наслов
„Оралнохирушки процедури во менаџирањето на фрап – дизајн:
резенки, инструменти и техники на шиење“
–– Одлука по барање од Организациониот одбор на Прв конгрес на
студенти по општа медицина
–– Одлука за набавка на манекени за едукација – фантоми, за потребите
на Факултетот за медицински науки
–– Одлука занабавка на материјали за КАД/КАМ систем, за потребите
на Факултетот за медицински науки
–– Одлука за стручна посета на студенти од академските студиски
програми на Факултетот за медицински науки за престој на клиниките
на Државниот медицински универзитет во Самара, Русија
–– Одлука за организирање на Летен камп за медиумска писменост
–– Одлука за донирање на информатичка опрема по барање на
институциите
–– Одлука за финансирање на студенти од Факултетот за природни и
технички науки за посета на Конференција во Хрватска
–– Одлука за утврдување на движни ствари кои поради нивната
дотраеност, неупотребливост или технолошка застареност не ги
користи Универзитетот, не можат да се продадат или разменат
и истите да се депонираат на правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад
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–– Одлука за определување на временски период во кој вработените на
Универзитетот колективно ќе го користат првиот дел од годишниот
одмор за 2018 година.
На 149-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на
22.5.2018 година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за верификација на мандат на член во Универзитетскиот
сенат, претставник од Студентскиот парламент
–– Одлука за повторен избор на м-р Борис Трајанов во звање редовен
професор
–– 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 Правилник за изменување на Правилникот
за утврдување и исплата на плати и други надоместоци на вработените
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за Јавни
набавки за 2018 година
–– Одлука за зачленување на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип во
Здружението МУДЛ Македонија
–– Одлука за учество на студентите од Економски факултет на
меѓународен натпревар во Италија
–– Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за доделување на годишни награди на вработените и надворешно
ангажирани лица на Универзитетот за објавен научен или стручен
труд во најпрестижни меѓународни списанија со импакт фактор на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за учество на студентите од Филмската академија на Танцов
фестивал во Соединетите Американски Држави
–– Одлука за исправка на техничка грешка во e-индекс на студиската
програма Џез студии на Музичка академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Извештај од интерна проверка на Стандардот
ИСО 9001:2015
–– Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за систематизација на работните места на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за дополнување на Годишен план за вработување за 2018
година.
На 150-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на
25.6.2018 година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на Статут на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип
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–– 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 избор на проф. д-р Дејан Мираковски во звање редовен
професор
–– Одлука за избор на проф. д-р Виолета Стојанова во звање редовен
професор
–– Одлука за избор на проф. д-р Зоран Димитровски во звање редовен
професор
–– Одлука за избор на проф. д-р Методија Дојчиновски во звање редовен
професор
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Драган Красиќ како визитинг
професор на Факултетот за медицински науки
–– Одлука за исплата на паричен надомест на работната група за
подготовка на нацрт-верзија на Статутот на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука за изменување на Одлука за усвојување на Елаборат за
акредитација на студиска програма Применета политика и дипломатија
на прв циклус студии на Правен факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука за одобрување на финансиски средства за учество на
Факултетот за туризам и бизнис логистика во проект
–– Одлука за регулирање на фондот на часови за Универзитетските
изборни предмети на втор циклус на студии
–– Одлука за усвојување на барање од студенти запишани на студиска
програма по општа медицина на Факултетот за медицински науки
–– Одлука за усвојување на барање за користење на средства од научни
проекти доделени од Министерството за образование и наука
–– Одлука за пренос на средства од една на друга сметка од групата на
сметки на сопствени приходи – приходи на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука за доделување партиципации на студенти кои ќе бидат
запишани на прв циклус на студиските програми на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип во учебната 2018/2019 година
–– Одлука за доделување стипендија за втор циклус студии во учебната
2018/2019 година, на студенти од Тирана, Р. Албанија
–– Одлука за проширување на меѓународен програмски комитет за
Меѓународното списание Student Social Science Journal
–– Одлука за доделување на Благодарница на СЕМОС – едукација
–– Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2018 година
–– Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија и
утврдување на надомест за членовите на комисијата, за работната
група за успешно реализирање на уписите на Универзитетот и за
вработените од единиците на Универзитетот кои се задолжени
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––
––
––
––
––

за примање на документи и внесување на податоци за пријавените
кандидати за студиската 2018/2019 година
Одлука за одобрување на службен превоз за учество во Инкубатор
програмата за култура на катедрата Современ танц на Филмската
академија
Одлука за избор на проф. д-р Биљана Ѓорѓеска во звање редовен
професор
Одлука за избор на проф. д-р Гоце Гавриловски во звање редовен
професор
Одлука за усвојување на Извештај за реализација на втората фаза од
Проектот за транзиција и сертификација на систем за управување со
квалитет согласно со Стандардот ИСО 9001:2015
Одлука за одржување на „Летна школа – Ургентни состојби во
интерната медицина – 2018“ на Факултетот за медицински науки.

На 151-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на
10.9.2018 година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на Статут на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип
–– Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност
–– Одлука за избор на проф. д-р Дарко Бошнаковски во звање редовен
професор
–– Одлука за избор на проф. д-р Драгица Спасова во звање редовен
професор
–– Одлука за избор на проф. д-р Еленица Софијанова во звање редовен
професор
–– Одлука за избор на проф. д-р Сашо Гелев во звање редовен професор
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Кнегиња Рихтер за визитинг
професор
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Никола Буриќ за визитинг
професор
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Саша Станковиќ за визитинг
професор
–– Одлука за дополнување на Одлуката за усвојување на висината на
надоместоците за час на договорно ангажираните професори на
Универзитетот
–– Одлука за распишување на Конкурс за избор на демонстратори на
единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за исправка на техничка грешка на студиската програма
Современ танц на Филмската академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука за преземање на обврски за Универзитетски изборни предмети
на Филолошки факултет
–– Одлука за печатење сертификати, програма и постери за 5-тата
Меѓународна научна конференција во организација на Правниот
факултет
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–– Одлука за рекламно – пропаганден материјал за 5-тата Меѓународна
научна конференција во организација на Правниот факултет
–– Одлука за организирање на превоз за учесниците на 5-тата
Меѓународна конференција на Правен факултет
–– Одлука за хотелско сместување на професори од Универзитетот
Вороњеж во Русија, учесници на 5-тата Меѓународна конференција
на Правен факултет
–– Одлука за покривање на трошоци за сместување на професори од НР
Кина
–– Одлука заодржување на Летна школа „Dental Summer School UGD
2018“ на Факултетот за медицински науки
–– Одлука за склучување на Договори помеѓу Факултетот за
медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и
приватни здравствени стоматолошки ординации, за зимски семестар
во учебната 2018/2019 година
–– Одлука за покривање на трошоци за лекторирање на трудови од
студенти на Правен факултет
–– Одлука за одобрување позајмица за реализација на активности по
проектот „Te(a)chln Sport“ од програмата Еразмус+, Grant Agreement
No. 2016-3736/001
–– Одлука за усвојување на Извештај за избор на правно лице кое врши
дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,
преработка, рециклирање и уништување на отпад
–– Одлука за изнајмување на стан за потребите на странски професори,
ангажирани во Фулбрајт програмата на Универзитетот
–– Одлука за годишно членство на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип во Советот на ЕУ за докторски студии за 2018 година
–– Одлука за усвојување на барање поднесено од Иницијативниот одбор
за одбележување на 40 години од МРА „Плачковица“ во Штип
–– Одлука за регулирање на условот за упис во шеста година на
студентите запишани на студиска програма по општа медицина на
Факултетот за медицински науки
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Училишна педагогија на трет циклус – докторски студии на
Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип
–– Одлука заусвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Воспитание и образование во раниот детски развој на трет
циклус – докторски студии на Факултетот за образовни науки при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на понудата од АД „Винер осигурување“
– Скопје како најповолна понуда за колективно осигурување на
вработените на Универзитетот
–– Одлука за покривање на трошоци за гостување на истакнати ликовни
уметници од Берлин, Р. Германија
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–– Одлука за поддршка на организирање на Меѓународниот филмски
фестивал „КРЕФ“
–– Одлука за усвојување на Извештај за работата на „Универзитетски
спортски и културен центар“ ДООЕЛ – Штип за 2017/2018 година
–– Одлука за усвојување на усвојување на Програма за работа на
„Универзитетски спортски и културен центар“ ДООЕЛ – Штип за
2018/2019 година
–– Одлука задавање на позајмица помеѓу сметките на сопствени приходи
од прв и втор циклус на студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип
–– Одлука за изменување и дополнување на одлуката за склучување на
Договор помеѓу МАНУ и УГД за заедничко двојазично издавање на
Монографијата „Алшар – од мит до вистина“
–– Одлука за покривање на трошоци за патување во Вороњеж, Русија
–– Одлука за покривање на трошоци за патување во Кападокија, Турција.
На 152-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на
28.9.2018 година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој
–– Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за стекнување и распределба на средствата остварени
врз основа на втор циклус универзитетски студии, трет циклус
(докторски) студии и специјализации на здравствени работници и
здравствени соработници со високо образование на Универзитетот
–– Одлука за усвојување на Правилник за критериумите и постапката
за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и
соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Правилник за примена на Европскиот систем
на пренос и акумулација на кредити – ЕКТС на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите
и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите
и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на трет циклус – докторски
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Правилник за утврдување и исплата на
плати и други надоместоци на вработените на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за
одлучување за прием на кандидати за втор циклус студии за учебната
2018/2019 година;
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–– Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за
одлучување за прием на кандидати за трет циклус (докторски) студии
за учебната 2018/2019 година
–– Одлука за покривање на патни трошоци за службено патување на
конференција во Пловдив, Бугарија
–– Одлука за трансформирање на позајмици помеѓу сметките на
сопствени приходи од прв и втор циклус на студии на Универзитетот
во неповратни средства
–– Одлука задавање на согласност и усогласеност на Статут на Воена
академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, придружна
членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
РЕКТОРСКА УПРАВА
На 157-та седница на Ректорската управа, одржана на 16.10.2017
година, беа донесени следниве одлуки:
–– 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 дополнување на одлуката за давање на согласност
на одлуките од Наставно – научните совети на единиците на
Универзитетот за покриеност на наставата и ангажирање на
наставници и соработници на студиските програми за прв циклус на
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен
семестар во учебната 2017/2018 година
–– Одлука за усвојување на одлука од Факултет за медицински науки
по барање од спец. д-р Павле Коцев и спец. д-р Владимир Милошев
ангажирани стручњаци од пракса во учебната 2016/2017 година
–– Одлука за усвојување на одлуката за измена и дополнување на
Ценовникот за исплата на ангажирани наставници за одржување на
наставата по македонски јазик за странци и одржување на наставата
по странски јазици на Институтот за јазици при Филолошкиот
факултет
–– Одлука за овластување на ректорот за донесување на одлука за
вршење на дополнителна дејност на вработените на Универзитетот
–– Одлука за усвојување на Предлог – план за медиумска застапеност на
Универзитетот „Гоце Делчев“ за 2017/2018 година
–– Одлука за рокот за завршување на студиите и финансиските обврски
на студентите запишани на втор циклус студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип
–– Одлука за давање согласност на барањето од Факултетот за
медицински науки во врска со одржувањето на Интернационален
студентски симпозиум
–– Одлука за стипендирање на трет циклус студии на вработените на
Универзитетот
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–– Одлука за насочување на парични средства кои се приход на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип од изучување на странски
јазик и педагошка доквалификација во Фондот за наука
–– Одлука за усвојување на договор за финансирање на
научноистражувачки проект за проф. д-р Никола Смилков
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Ранко Младеноски на друг
универзитет.
На 158-та седница на Ректорската управа, одржана на 20.11.2017
година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за запишување на студенти на трет циклус на студии –
докторски студии во учебната 2017/2018 година
–– Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата за
финансии, инвестиции и развој
–– Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност
на одлуките од Наставно – научните совети на единиците на
Универзитетот за покриеност на наставата и ангажирање на
наставници и соработници на студиските програми за прв циклус на
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен
семестар во учебната 2017/2018 година
–– Одлука за давање на согласност на одлуките од Наставно – научните
совети на единиците на Универзитетот за покриеност на наставата и
ангажирање на наставници и соработници на студиските програми за
втор циклус на студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за
зимски и летен семестар во учебната 2017/2018 година
–– Одлука за усвојување на Годишен извештај за обука на вработените
во внатрешно – организационите единици/стручно – административни
служби на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2017 година
–– Одлука за усвојување на Годишен план за обука на вработените во
внатрешно – организационите единици/стручно – административни
служби на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2018 година
–– Одлука за формирање на Комисија за спроведување на попис на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2017 година
–– Одлука за покренување на постапка за избор на еден проректор за
наука за мандатен период до 14.9.2019 година
–– Одлука за усвојување на Листа на членови на наставно – научните
совети на единиците на Универзитетот за зимски семестар во
учебната 2017/2018 година
–– Одлука за покривање на трошоците за загревање на просторот кој
го користи Универзитетот во Национална установа Универзитетска
библиотека „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Работно упатство за активирање на студии
и промена на начинот на студирање
–– Одлука за усвојување на Проект за транзиција и сертификација на
систем за управување со квалитет согласно стандардот ISO 9001:2015
–– Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Билјана
Ивановска на друг универзитет
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–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма по Применета уметност и дизајн- модул Дизајн на ентериер
и мебел на I (прв) циклус на студии на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за реализација на набавки предвидени со проект „Utilising Pay
as You Throw Systems and Autonomous Compositing Units for Biowastes
Management in Touristc Areas“ по програмата: Interreg BalkanMed
–– Одлука за давање согласност на одлуката од Факултетот за медицински
науки воврска со стручна посета на професори на Department of Care
Science Faculty of Health and Society, Malmö University
–– Одлука за определување на временски период во кој вработените на
Универзитетот колективно ќе го користат вториот дел од годишниот
одмор за 2017 година
–– Одлука за усвојување на предлог – одлука за одобрување на средства
за набавка на пехар за Денови на симулирано судење на Правен
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Деловно право 60ЕКТС на втор циклус студии на Правен
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Студии по Граѓанско право 60ЕКТС на втор циклус студии
на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Студии по Европско право 60ЕКТС на втор циклус студии
на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Студии по Казнено право 60ЕКТС на втор циклус студии
на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
На 159-та седница на Ректорската управа, одржана на 4.12.2017
година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата за
нормативна и издавачка дејност
–– Одлука за покривање на трошоците за докторски студии на асистенти
– докторанди и регулирање на плата на Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип
–– Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2016/2017 година
–– Одлука за усвојување на Записникот од Комисија за вонреден
расход на канцелариска опрема бр.0503-997/2 од 23.11.2017 на
Универзитетот
–– Одлука за усвојување на Записникот од Комисија за вонреден расход
на канцелариски мебел бр.0503-997/1 од 23.11.2017 на Универзитетот
–– Одлука за усвојување на Записникот од Комисија за расход на ситен
инвентар бр.0503-1008/1 од 28.11.2017 на Универзитетот
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–– Одлука за продолжување на членството на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип во ЕУА (Европска асоцијација на Универзитети)
–– Одлука за усвојување на програма за инвестиции и развој на
Универзитетот за 2018 година
–– Одлука за предлог од Универзитетот „Гоце Делчев”- Штип за избор
на проф. д-р Блажо Боев за дописен член на Македонската академија
на науките и уметностите
–– Одлука за предлог од Универзитетот „Гоце Делчев”- Штип за избор
на м-р Антонијо Китановски за дописен член на Македонската
академија на науките и уметностите
–– Одлука за давање согласност на одлуката од Факултетот за
медицински науки за одобрување ручек за предавачите на Првиот
интернационален симпозиум за традиционална кинеска медицина
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Етнокореологија на втор циклус студии на Музичка
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на елаборати за акредитација на студиските
програми: Флејта, Обоа, Кларинет, Фагот, Хорна, Труба, Тромбон,
Туба, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас и Гитара на втор
циклус студии на Музичка академија при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Пијано на втор циклус студии на Музичка академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Соло пеење на втор циклус студии на Музичка академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Теорија на музиката и музичка педагогија на втор циклус
студии на Музичка академија при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип
–– Одлука за усвојување на елаборати за акредитација на студиските
програми: Џез гитара, Џез труба, Џез саксафон, Џез тапани, Џез
пијано и Џез бас на втор циклус студии на Музичка академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
На 160-та седница на Ректорската управа, одржана на 25.12.2017
година, беа донесени следниве одлуки:
–– 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 Финансиски план на Универзитетот за 2018
година
–– Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки за 2018
година
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–– Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност
на одлуките од наставно – научните совети на единиците на
Универзитетот за покриеност на наставата и ангажирање на
наставници и соработници на студиските програми за прв циклус на
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен
семестар во учебната 2017/2018 година
–– Одлука за давање на согласност на одлуките од Управниот одбор на
Фондот за научноистражувачка работа за усвојување на Завршни
извештаи, продолжување на рокот и ставање на вон сила на одлуки
на финансирање на научноистражувачки проекти
–– Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Трајко
Мицески на друг универзитет
–– Одлука за давање согласност на Статут, Деловник и Правилник
за работа на Студентскиот парламент при Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука за стипендирање на трет циклус студии на вработените на
Универзитетот
–– Одлука за распишување на Конкурс за распределба на парични
средства за финансирање на научноистражувачки проекти
–– Одлука за утврдување на слободни места за запишување студенти
на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2017/2018
година за втор уписен рок
–– Одлука за утврдување на слободни места за запишување студенти на
втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во академската 2017/2018 година за втор уписен
рок
–– Одлука 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 давање на согласност на барањето за одобрување позајмица
за реализација на активности по проектот„Utilising Pay As You Throw
Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management
in Touristic Areas - BIOWASTE“
–– Одлука за давање на согласност на барањето за прифаќање на
парични средства како кофинансирање по проектот „Селекција,
заштита и промоција на балкански јадливи шумски водови – FOOD
FOREST PARKS“
–– Одлука за давање на согласност на барањето за прифаќање на паричен
износ од заврашен проект по IPA CBC Mk – Bg на Плачковица од IPA
CBC програмата Мк – Bg 2009-2013, како кофинансирање од страна
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за давање на согласност на апликативен проект „Предлог
за организирање на подготвителна настава за математика и
програмирање за ученици, средношколци и идни студенти“
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–– Одлука за давање на согласност за ангажирање на наставник на друг
универзитет за проф. д-р Винета Сребренкоска
–– Одлука за давање на согласност за одржување на прво меѓународно
научно- стручно советување „Агро - наука и пракса“ на Земјоделски
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за давање на согласност за ангажирање на наставник на друг
универзитет за доц. д-р Гоце Стефанов
–– Одлука за определување на Електротехнички факултет за
коорганизатор на Првата зимска тренинг школа за студенти
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма на англиски јазик Medical Biotechnologies од втор циклус
студии на Факултет за медицински науки во рамките на Факултет за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за дополнување на Процедура за премин на студентите внатре
во Универзитетот и од други универзитети на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип
–– Одлука за усвојување на Правилникот за начинот на вршење на
видеонадзор во просториите на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на понуда за чистење на оџаци.
На 161-та седница на Ректорската управа, одржана на 29.1.2018
година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за утврдување на листа на кандидатки за проректор на
Универзитетот
–– Одлука за распишување на оглас за прием на кандидати на приватни
специјализации од област стоматологија и фармација
–– Одлука за усвојување на Правилник за определување на додаток
во плата на лица кои извршуваат одредени одговорни и раководни
функции на Универзитетот
–– Одлука за давање согласност на одлуката од Наставно – научниот
совет на Факултетот за медицински науки за одржувањето на Прв
студентски медицински конгрес
–– Одлука за давање согласност на одлуката од Наставно – научниот
совет на Факултетот за медицински науки за одржувањето на
Симпозиум со меѓународно учество „Стоматолошка наука и пракса
– денес и тука“.
–– Одлука за давање согласност на одлуката од Наставно – научниот
совет на Факултетот за медицински науки зa одржувањето на
Студентски симпозиум со меѓународно учество „Дигитално vs.
аналогно во денталната медицина“.
На 162-та седница на Ректорската управа, одржана на 8.2.2018
година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата за
нормативна и издавачка дејност
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–– Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата за
финансии, инвестиции и развој
–– Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност
на одлуките од Наставно – научните совети на единиците на
Универзитетот за покриеност на наставата и ангажирање на
наставници и соработници на студиските програми за прв циклус
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен
семестар во учебната 2017/2018 година
–– Одлука за давање согласност на одлуката од Наставно – научниот
совет на Факултетот за медицински науки за организирање и
поддршка на летна школа за електрохемија
–– Одлука за давање согласност на одлуката од Наставно – научниот
совет на Факултетот за медицински науки за одржување на две
работилници со наслов „Оралнохируршки процедури во менаџментот
на флап – дизајн: резенки, инструменти и техники на шиење – основно
ниво“
–– Одлука за усвојување на Извештај од Централната пописна комисија
за извршениот попис во 2017 година
–– Одлука за утврдување распоред на работното време на вработените
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за приклучување со подршка на тимот „Тhe Makbot Pioneers“
при СОУ „Гошо Викентиев“ – Кочани за учество на Регионален
Адриа ФЛЛ натпревар во Р. Словенија
–– Одлука за организирање на превоз на наставници на релација Виница
– Кочани – Штип
–– Одлука за усвојување на барање на студентка на втор циклус студии
–– Одлука за давање на согласност на одлуките од наставно – научните
совети на единиците на Универзитетот за покриеност на наставата и
ангажирање на наставници и соработници на студиските програми
за трет циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
учебната 2017/2018 година.
На 163-та седница на Ректорската управа, одржана на 26.2.2018
година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на завршна сметка за 2017 година на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на завршна сметка за 2017 година на Уни
сервис ДООЕЛ – Штип
–– Одлука за усвојување на завршна сметка за 2017 година на Уни
сервис агро ДООЕЛ – Штип
–– Одлука за усвојување на завршна сметка за 2017 година на
Универзитетски спортски центар
–– Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност
на одлуките од наставно – научните совети на единиците на
Универзитетот за покриеност на наставата и ангажирање на
наставници и соработници на студиските програми за прв циклус
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студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен
семестар во учебната 2017/2018 година
Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2018 година
Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Ранко
Младеноски на друг универзитет
Одлука за усвојување на одлуката за дополнување на Ценовникот
за исплата на ангажирани наставници за одржување на наставата по
македонски јазик за странци и одржување на наставата по странски
јазици на Институтот за јазици при Филолошкиот факултет
Одлука за давање на поддршка за потпишување на Magna Carta
Universitatum
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Прехранбена технологија на прв циклус студии на
Технолошко – технички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип
Одлука за усвојување на Предлог – план „Денови на УГД“ за 2018
година
Одлука за давање на согласност на предлог – одлука од Наставно –
научниот совет на Земјоделски факултет за одобрување на трошоците
за хотелско сместување и храна на поканети предавачи и учесници во
панел дискусии на првото меѓународно советување „Агро - наука и
пракса“
Одлука за изменување и дополнување на Ценовникот за услуги
од УНИЛАБ – Лабораторија на Земјоделскиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на прв
циклус на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип, во учебната 2018/2019 година
Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на втор
циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип, во учебната 2018/2019 година
Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на трет
циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип, во учебната 2018/2019 година
Одлука за давање на согласност на барањето за верификација на
посебна програма за образование на возрасни – Оператор за заштита
на растенија
Одлука за давање на согласност на барањето за верификација на
посебна програма за образование на возрасни – Менаџер за исхрана
на земјоделски култури
Одлука за запишување на студенти на трет циклус на студии –
докторски студии во учебната 2017/2018 година
Одлука за покривање на трошоците за загревање на просторот кој го
користи Универзитетот во СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип

Годишен извештај

На 164-та седница на Ректорската управа, одржана на 19.3.2018
година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата за
нормативна и издавачка дејност
–– Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност
на одлуките од Наставно – научните совети на единиците на
Универзитетот за покриеност на наставата и ангажирање на
наставници и соработници на студиските програми за прв циклус на
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен
семестар во учебната 2017/2018 година
–– Одлука за доделување на награди по повод 27 март – патронат на
Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип за 2018 година
–– Одлука за усвојување на Листа на наставници за реализирани
активности за користење на флексибилно работно време – ФРВ за
2018 година
–– Одлука за усвојување на извештај по барања за исплата на награда за
објавен труд во списание со импакт фактор ( ИФ) - објавени во 2017
година
–– Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Махмуд
Челик на друг универзитет
–– Одлука за организирање на Студентска конференција на Правен
факултет
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Автоматизација и процеси на втор циклус студии на
Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска програма
Неконвенционални извори и технологии во електроенергетика на
втор циклус студии на Електротехнички факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Листа на членови на наставно – научните
совети на единиците на Универзитетот за летен семестар во учебната
2017/2018 година
–– Одлука за номинација на најдобар дипломиран инженер за признанието
Инженерски прстен 2018
–– Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за систематизација на работните места на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
На 165-та седница на Ректорската управа, одржана на 2.4.2018
година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата за
финансии, инвестиции и развој
–– Одлука за давање на согласност на проф. д-р Билјана Ивановска за
ангажирање на друг универзитет
–– Одлука за продолжување на времетраењето на Договорот со „Дрвопром“ ДООЕЛ – с. Мородвис, Зрновци
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–– Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за Јавни
набавки за 2018 година
–– Одлука засклучување на Договор помеѓу МАНУ и УГД за заедничко
двојазично издавање на Монографијата „Алшар – од мит до вистина“
–– Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна
ствар
–– Одлука за заедничко учество на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип со СОУ „Гошо Викентиев“ – Кочани во натпревар по роботика
–– Одлука зазаедничко организирање на 25. Конгрес на хемичари и
технолози на Република Македонија
–– Одлука заучество на Факултетот за туризам и бизнис логистика во
проект од Програмата за подобрување на локалната и регионалната
конкурентност на Светска банка, со наслов „Унапредување
на туристичкиот потенцијал и подобрување на туристичката
визибилност на дестинацијата Скопска Црна Гора и Кумановскиот
регион“
–– Одлука за усвојување на Проект за заштита и дигитализација на стар
документиран аудиоматеријал од Штип
–– Одлука за учество во заеднички проект со Универзитетот на
Југозападна Бугарија „Неофит Рилски“ – Благоевград
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Мехатроника и роботика на прв циклус студии на
Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Мехатроника на прв циклус студии на Машински факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Компјутерска безбедност и дигитална форензика на втор
циклус студии на Факултетот за информатика при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Биоинформатика на втор циклус студии на Факултетот за
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Информациски системи и технологии на втор циклус
студии на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Софтверско инженерство на втор циклус студии на
Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Пресметковно инженерство на втор циклус студии на
Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Математичко – информатичко образование на втор циклус
студии на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип
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–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Математика на втор циклус студии на Факултетот за
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Финансиска и актуарска математика на втор циклус студии
на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Интелигентни веб технологии на втор циклус студии на
Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Роботика и интелигентни системи на втор циклус студии
на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип.
На 166-та седница на Ректорската управа, одржана на 7.5.2018
година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата за
нормативна и издавачка дејност
–– Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност
на одлуките од наставно – научните совети на единиците на
Универзитетот за покриеност на наставата и ангажирање на
наставници и соработници на студиските програми за прв циклус на
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен
семестар во учебната 2017/2018 година
–– Одлука за дополнување на Одлуката за усвојување на Листа на членови
на наставно – научните совети на единиците на Универзитетот за
летниот семестар во учебната 2017/2018 година
–– Одлука заусвојување на Правилник за дисциплинска одговорност
и дисциплинска постапка на вработените на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука заусогласување на општите акти објавени во Универзитетски
гласник бр.28/13 со ИСО 9001:2015 стандардот
–– Одлука за усогласување на работењето на Одделението за
магистерски и докторски студии, во врска со продолжувањето на
рокот за студирање на студентите на втор циклус студии
–– Одлука задавање на позајмица помеѓу сметките на сопствени приходи
од прв и втор циклус на студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип
–– Одлука зафинансирање на студентски дипломски филмови на
студентите од Филмската академија
–– Одлука за користење финансиски средства од Институтот за
јазици, за организирање на Трета меѓународна научна конференција
„ФИЛКО“ – филологија, култура и образование
–– Одлука за усвојување на иницијатива за издавање на меѓународно
списание на Факултетот за медицински науки
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–– Одлука за утврдување на локација, број на учесници и висината на
котизацијата на учесниците во Работилницата на модели со наслов
„Оралнохирушки процедури во менаџирањето на фрап – дизајн:
резенки, инструменти и техники на шиење“
–– Одлука по барање од Организациониот одбор на Прв конгрес на
студенти по општа медицина
–– Одлука за набавка на манекени за едукација – фантоми, за потребите
на Факултетот за медицински науки
–– Одлука занабавка на материјали за КАД/КАМ систем, за потребите
на Факултетот за медицински науки
–– Одлука за стручна посета на студенти од академските студиски
програми на Факултетот за медицински науки за престој на клиниките
на Државниот медицински универзитет во Самара, Русија
–– Одлука за организирање на Летен камп за медиумска писменост
–– Одлука за донирање на информатичка опрема по барање на
институциите
–– Одлука зафинансирање на студенти од Факултетот за природни и
технички науки за посета на Конференција во Хрватска
–– Одлука за утврдување на движни ствари кои поради нивната
дотраеност, неупотребливост или технолошка застареност не ги
користи Универзитетот, не можат да се продадат или разменат
и истите да се депонираат на правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад
–– Одлука за определување на временски период во кој вработените на
Универзитетот колективно ќе го користат првиот дел од годишниот
одмор за 2018 година.
На 167-та седница на Ректорската управа, одржана на 21.5.2018
година, беа донесени следниве одлуки:
–– 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 Правилник за изменување на Правилникот
за утврдување и исплата на плати и други надоместоци на вработените
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2018 година
–– Одлука за зачленување на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип во
Здружението МУДЛ Македонија
–– Одлука за утврдување на датуми за спроведување на Конкурсот за
запишување на студенти на прв и втор циклус студии на студиските
програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип во учебната
2018/19 година
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–– Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за доделување на годишни награди на вработените и надворешно
ангажирани лица на Универзитетот за објавен научен или стручен
труд во најпрестижни меѓународни списанија со импакт фактор на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за учество на студентите од Економски факултет на
меѓународен натпревар во Италија
–– Одлука за исправка на техничка грешка во e-индекс на студиската
програма Џез студии на Музичка академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на Извештај од интерна проверка на Стандардот
ИСО 9001:2015
–– Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за систематизација на работните места на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука за дополнување на Годишен план за вработување за 2018
година.
На 168-та седница на Ректорската управа, одржана на 19.6.2018
година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на Статут на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип
–– Одлука за исплата на паричен надомест на работната група за
подготовка на нацрт-верзија на Статутот на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата за
нормативна и издавачка дејност
–– Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност
на одлуките од наставно – научните совети на единиците на
Универзитетот за покриеност на наставата и ангажирање на
наставници и соработници на студиските програми за прв циклус на
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен
семестар во учебната 2017/2018 година
–– Одлука за давање на согласност на одлуките од наставно – научните
совети на единиците на Универзитетот за покриеност на наставата и
ангажирање на наставници и соработници на студиските програми
за прв циклус на студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, за
зимски и летен семестар во учебната 2018/2019 година
–– Одлука за регулирање на фондот на часови за универзитетските
изборни предмети на втор циклус студии
–– Одлука за проширување на проектот „Јазикот, културата и
фолклорот на македонските иселеници во Република Турција“ со нов
истражувач
–– Одлука за усвојување на барање од студенти запишани на студиска
програма по општа медицина на Факултетот за медицински науки
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–– Одлука за усвојување на барање за користење на средства од научни
проекти доделени од Министерството за образование и наука
–– Одлука за пренос на средства од една на друга сметка од групата на
сметки на сопствени приходи – приходи на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука за доделување партиципации на студенти кои ќе бидат
запишани на прв циклус на студиските програми на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип во учебната 2018/2019 година
–– Одлука за доделување стипендија за втор циклус студии во учебната
2018/2019 година, на студенти од Тирана, Р. Албанија
–– Одлука за платено отсуство (сабатна година) на Ана Никодиновска
Крстевска
–– Одлука за проширување на меѓународен програмски комитет за
Меѓународното списание Student Social Science Journal
–– Одлука за доделување на Благодарница на СЕМОС – едукација
–– Одлука за одобрување на неплатено отсуство на м-р Ана Радеска
Пановска од Факултетот за медицински науки
–– Одлука за изменување на Одлука за усвојување на Елаборат за
акредитација на студиска програма Применета политика и дипломатија
на прв циклус студии на Правен факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2018 година
–– Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија и
утврдување на надомест за членовите на комисијата, за работната
група за успешно реализирање на уписите на Универзитетот и за
вработените од единиците на Универзитетот кои се задолжени
за примање на документи и внесување на податоци за пријавените
кандидати за студиската 2018/2019 година;
–– Одлука за одобрување на службен превоз за учество во Инкубатор
програмата за култура на катедрата Современ танц на Филмската
академија.
На 169-та седница на Ректорската управа, одржана на 20.8.2018
година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за одобрување на неплатено отсуство на ас. м-р Ана
Митаноска од Факултетот за природни и технички науки
–– Одлука за исправка на техничка грешка на студиската програма
Современ танц на Филмската академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип
–– Одлука заусвојување на иницијатива за издавање на Монографија на
Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
–– Одлука запечатење сертификати, програма и постери за 5-тата
Меѓународна научна конференција во организација на Правниот
факултет
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–– Одлука зарекламно – пропаганден материјал за 5-тата Меѓународна
научна конференција во организација на Правниот факултет
–– Одлука заорганизирање на превоз за учесниците на 5-тата
Меѓународна конференција на Правен факултет
–– Одлука захотелско сместување на професори од Универзитетот
Вороњеж во Русија–учесници на 5-тата Меѓународна конференција
на Правен факултет
–– Одлука за покривање на трошоци за сместување на професори од НР
Кина
–– Одлука заодржување на Летна школа „Dental Summer School UGD
2018“ на Факултетот за медицински науки
–– Одлука за годишно членство на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип во Советот на ЕУ за докторски студии за 2018 година
–– Одлука за постапување по Жалба поднесена од проф. д-р Илија
Каров, редовен професор на Земјоделски факултет
–– Одлука за усвојување на барање поднесено од Иницијативниот одбор
за одбележување на 40 години од МРА „Плачковица“ во Штип
–– Одлука за регулирање на условот за упис во шеста година на
студентите запишани на студиска програма по општа медицина на
Факултетот за медицински науки
–– Одлука заорганизирање на дополнителна испитна сесија во септември
2018 година.
На 170-та седница на Ректорската управа, одржана на 3.9.2018
година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на Статут на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип
–– Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност
–– Одлука за покривање на трошоци за лекторирање на трудови од
студенти на Правен факултет
–– Одлука за одобрување позајмица за реализација на активности по
проектот „Te(a)chln Sport“ од програмата Еразмус+, Grant Agreement
No. 2016-3736/001
–– Одлука за изнајмување на стан за потребите на странски професори,
ангажирани во Фулбрајт програмата на Универзитетот
–– Одлука за регулирање на статусот на двајца студенти од втор циклус
студии на Факултетот за медицински науки
–– Одлука по барање за канцелариски материјал од Студентскиот
парламент при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
На 171-та седница на Ректорската управа, одржана на 27.9.2018
година, беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност
на одлуките од наставно – научните совети на единиците на
Универзитетот за покриеност на наставата и ангажирање на
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наставници и соработници на студиските програми за прв циклус на
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен
семестар во учебната 2018/2019 година
Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за стекнување и распределба на средствата остварени
врз основа на втор циклус универзитетски студии, трет циклус
(докторски) студии и специјализации на здравствени работници и
здравствени соработници со високо образование на Универзитетот
Одлука за усвојување на Правилник за критериумите и постапката за
избор во наставно – научни, наставно – стручни, научни, наставни и
соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Правилник за примена на Европскиот систем
на пренос и акумулација на кредити – ЕКТС на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип
Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите
и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите
и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на трет циклус – докторски
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
Одлука за усвојување на Правилник за утврдување и исплата на
плати и други надоместоци на вработените на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип
Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за
одлучување за прием на кандидати за втор циклус студии за учебната
2018/2019 година
Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за
одлучување за прием на кандидати за трет циклус (докторски) студии
за учебната 2018/2019 година
Одлука за усвојување на Завршен извештај за научноистражувачки
проект на проф. д-р Тодор Серафимовски
Одлука за доделување привилегии за универзитетски изборни
предмети на Правен факултет
Одлука за покривање на патни трошоци за службено патување на
конференција во Пловдив, Бугарија
Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој
Одлука за трансформирање на позајмици помеѓу сметките на
сопствени приходи од прв и втор циклус на студии на Универзитетот
во неповратни средства
Одлука задавање на согласност и усогласеност на Статут на Воена
академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, придружна
членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

Годишен извештај

СЕКТОР ЗА Е-ИНДЕКС
Вовед
Секторот за електронски индекс функционира во склоп на
Кабинетот на ректорот при Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип.
Основна дејност на Секторот за електронски индекс е имплементација и
одржување на софтверски решенија за потребите на Универзитетот, нивно
администрирање, обезбедување на корисничка поддршка и континуирано
информирање на крајните корисници (наставничкиот и соработничкиот
кадар, вработените од администрацијата и студентите, како и надворешни
субјекти) во однос на информации за софтверските решенија и процесите
кои директно или индиректно се опфатени со истите и други информации
од јавен карактер на Универзитетот.
Оддели кои функционираат во состав на секторот се:
–– Оддел за развој,
–– Оддел за администрација и корисничка поддршка.
Софтверски решенија кои се предмет на развој и/или одржување од
страна на СЕИ, како и сервисирање на крајните корисници се:
–– Софтверско решение за упис на студенти;
–– Софтверско решение за студентски информационен систем
(електронски индекс):
1. циклус на студии;
2. циклус на студии и
3. циклус на студии;
–– Софтверско решение за човечки ресурси;
–– Софтверско решение за поддршка на крајни корисници;
–– Софтверско решение за архива;
–– Софтверско решение за лаборатории;
–– Софтверско решение за процесирање на барања на студенти;
–– Софтверско решение за администрација на модулите погоре и
–– Софтверско решение за СМС кампањи.
Активности кои конкретно ги има реализирано Одделот за
електронски индекс во текот на календарска 2018 година се:
Развој:
–– Софтверско решение за е-пријавување;
–– Софтверско решение за е-барања / модул за процесирање на
барања од студенти за прв циклус на студии;
–– Модул за префрлување на студенти од друг универзитет /
електронско пријавување на кандидати;
–– Развој на 2 циклус студии (во тек);
–– Тековни имплементации и измени на постоечки функционалности.
Одржување и корисничка поддршка:
Успешна реализација на 1623 креирани сервисни инциденти од крајни
корисници (од 1.1.2018, заклучно со 18.10.2018, во смисла на поддршка на
крајни корисници):
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Вработени во Оддел за архива на студентски досиеја за прв, втор и
трет циклус на студии,
Таргет: Студентски информационен систем (е-индекс);
Продекани на единици;
ЕКТС координатор;
Секретари во ректорат инволвирани во процесите на одлучување по
основа на правните акти за студентите;
Секретари на единици:
Таргет: Модул за човечки ресурси;
Сите инволвирани субјекти, директни и индиректни корисници на
електронскиот систем;
Реализација на (минимален пресметан број, со појдовен податок од
минимум 25 телефонски повици за поддршка на крајни корисници во тек
на еден работен ден) телефонски повици, минимум 7.000 телефонски
повици:
Студенти;
Наставнички и соработнички кадар и
Администрација;
Успешно сервисирање на вкупно 6638 електронски пошти (примени
на или испратени од eindex@ugd.edu.mk) на:
Студенти;
Наставнички и соработнички кадар;
Администрација и
Останати.
Успешно техничко (и пошироко) спроведување на уписи во учебна
2018/2019 година;
Перманентна анимација на таргетирани крајни реципиенти преку
СМС кампањи, електронски пошти и други ресурси во однос на сите
релевантни информации;
Перманентно успешно сервисирање на студенти, наставнички
и соработнички кадар, администрација и останати во реално време /
простории на Оддел за електронски индекс и
Сите активности кои се во согласност со актите кои го регулираат
работењето на одделот.
Структура
Реден број

Позиција

1
3

Раководител на Инфо центар
Советник за програмирање
Советник за корисничка поддршка и
администрација
Помлад советник за корисничка поддршка
и администрација
Вкупно:

4
6
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Заклучок
Секторот за електронски индекс (СЕИ) успешно (ќе) ја заокружи
2018 календарска година во насока на реализација на сите погоренаведени
активности, работни задачи и обврски. Со тоа, истиот е директен двигател
(и продолжува да биде) во делот на е-администрацијата на студентите од
сите циклуси (во догледна иднина) и целосно придонесува за задржување
на карактерот на интегрираност на Универзитетот.
СЕКТОР ЗА ИКТ
Вовед
Целта и задачите на годишниот извештај за работата на секторот
за ИКТ е да се проследат организацијата и начинот на извршување на
активностите и услугите кон остварување и унапредување на високо
образовните цели.
Буџетскиот план за ИТ беше реализиран дел кон набавка на нова
опрема и дел за одржување на тековни податочни и услужни сервиси.
Работните процедури, упатства и обрасци беа приспособени според
правилата на меѓународната организација за стандардизација и соодветно
применувани.
Врз основа на правилникот за работа на центарот и според член
4, раководителот на СИКТ поднесува годишен извештај за работењето
заклучно со ноември 2018 година. Извештајот ги содржи следните
информации:
Организациска структура на Центарот;
Реализација на поставените цели според зацртаниот годишен план.
Структура
Организациската единица сектор за ИКТ е под директно раководство
на ректорот на Универзитетот.
Раководителот на СИКТ ја носи одговорноста за организирање,
следење и оценување на внатрешните работи и обврски.
Центарот е поделен на две одделенија: раководител на СИКТ е Гоце
Богатинов, а помошник раководител на СИКТ е Јордан Тиквешански.
Одделение за системска и мрежна администрација
–– советник за системска администрација Александар Насков;
–– советник за мрежна администрација Горан Петров;
–– виш соработник за системска и мрежна администрација Кире
Зафиров.
Одделение за средства и техничка поддршка
–– советник за средства и техничка поддршка Наташа Фенева;
–– информатичар/самостоен референт за ИКТ Зоран Тиквешански.
Главни точки во работата на Центарот за годината која изминува ќе
ги наброиме следните:
Планирање, изготвување на спецификации и учество во јавни
набавки за набавка на ИТ опрема по проекти, одржување на оптичка
инфраструктура и сервис на ИТ опрема, лиценцирање на системски
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софтвер и оперативни системи, рампа на објект Кампус 2, осигурување на
ИТ опрема, телефонија, интернет пристап и податочни линкови.
Надградба на постоечката софтверска инфраструктура на ниво на
оперативни системи.
Монтажа и одржување на ИТ опрема, поддршка и сервис на вработени
и студенти.
Учество во научни проекти кои го афирмираат Универзитетот.
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКО И СМЕТКОВОДСТВЕНО РАБОТЕЊЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО И БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ
Во текот на 2018 год.(период 1.1.2018-15.10.2018) Одделот за
сметководство ги вршеше сите активности предвидени во систематизацијата
за работни задачи на вработените во овој сектор. Во текот на наведениот
период се настојуваше да се запази основното сметководствено начело:
Ажурно, точно, ефикасно и професионалн спроведување на сите
економски трансакции кои за своја подлога имаат уредни финансиски
документи.
Од аспект на еден поглобален приказ на активностите преку нивен
селектевивен исказ по типови на документи потребно е да се наведат
следните показатели:
ДУ „Гоце Делчев“ како единка корисник од Буџетот, а во согласност
со трезорскиот систем во наведениот период на 2012 год., работеше со
следните сметки:
–– Сметка на буџетски приходи 603-17
–– Сметки на сопствени приходи и тоа:
–– Сметка за додипломски студии-788-18
–– Сметка за 2 циклус на студии-постдипломски 788-37
–– Сметка за 3 циклус на студии-докторски студии 788-41
–– Сметка за издавачка дејност 788-56
–– Сметка за ИКСА-информат.спортски активности 788-60
–– Сметка за кирии и закупнини 631-14
–– Донаторски сметки- 785......кои во дадениот момент изнесуваат 22.
Кај донаторските сметки треба да се нагласи дека во 2018 год. особено
се јавија проблеми околу обезбедувањето на планови од причини што
голем број од проектите беа потпишани во текот на 2018 год. и истите не
беа внесени како позиции во проекцијата на Буџетот за 2018 год. (истaта
се изготвува во м.8/2017).
Од аспект на спроведени книговодствени евидентирања по типови на
документи глобалниот приказ е следен:
Сметка на буџетски приходи-603-17

112

Годишен извештај

Вкупен број на влезни фактури-473
Вкупен број на обработени банкови изводи-56
Вкупен број на записници за тех.прием – 0
Вкупен број на обработени приемници и препратници-4
Вкупен број на обработени солидарни исплати-9
Вкупен број на обработени авторски договори и договори за дело 203
Вкупен број на приливи и одливи од програма 71-52
Сметка на сопствени приходи -788-18 (додипломски студии)
Вкупен број на влезни трошковни фактури- 798
Вкупен број на обработени банкови изводи - 196
Вкупен број на обработени каса исплати - 157
Вкупен број на обработени каса прими - 103
Вкупен број на обработени патни налози - 242
Вкупен број на обработени приемници и препратници - 73
Вкупен број на евидентирани договори за дело и авторски договори – 479
Сметка на сопствени приходи -788-22 (сметка за апликација)
Вкупен број на креирани излезни апликативни фактури -404
Вкупен број на влезни апликативни фактури - 107
Вкупен број на обработени банкови изводи - 187
Вкупен број на обработени каса исплати - 80
Вкупен број на обработени каса прими - 51
Вкупен број на обработени патни налози- 4
Вкупен број на обработени пресметки- 76
Вкупен број на обработени влез и излез пресметки 211
Вкупен број на евидентирани договори за дело и авторски договори - 974
Согласно со позитивните законски прописи и добиеното решение од
УЈП – ДУ „Гоце Делчев“ е месечен даночен обврзник за ДДВ и обврските
по овој основ навремено и точно се доставуваат до Институциите на
системот, како и месечните уплати по основ на данок на добивка за
даночно непризнати расходи.
Сметка на сопствени приходи -788-37 (втор циклус на студии)
Вкупен број на обработени трошковни фактури - 96
Вкупен број на обработени банкови изводи -177
Вкупен број на евидентирани договори за дело и авторски договори - 602
Сметка на сопствени приходи -788-41(сметка за докторски студии)
Вкупен број на трошковни фактури - 3
Вкупен број на обработени банкови изводи – 138
Вкупен број обработени излезни фактури 10
Вкупен број на евидентирани договори за дело и авторски договори - 89
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Сметка на сопствени приходи -788-56 (сметка за издавачка дејност)
Вкупен број на трошковни фактури - 137
Вкупен број на обработени банкови изводи - 100
Вкупен број на евидентирани договори за дело и авторски договори - 99
Сметка на сопствени приходи -788-60 (сметка за ИКСА)
Вкупен број на трошковни фактури - 148
Вкупен број на обработени банкови изводи -164
Вкупен број на евидентирани договори за дело и авторски договори – 347
Патен налог 1
Каса прими и каса исплати девизна 21
Сметка за кирии и закупнини
Вкупен број на изработени излезни фактури - 37
Вкупен број на обработени банкови изводи - 26
Вкупен број обработени трошковни фактури - 8
Сметки за донации
И кај сите 22 донаторски сметки беа обработени сите претходно
наведени типови на документи како кај останатите сметки (да не ги
наведувам посебно бидејќи се работи за 22 сметки-обемноста е голема).
Исплатата на платите се одвиваше ажурно согласно со пристигнатиот
прилив на средства за таа намена од Министерството за образование и
наука. Согласно со законските одредби месечно на секој вработен по
електронски пат му е доставувана пресметката за плата.
Особено е значајно да се напомене дека во текот на наведениот период
од 2018 год. според нашите показатели се ставени во употреба голем број
на основни средства со нивно сметководствено евидентирање и изработка
на бар-кодoви по принцип на микро и макро локации.
За наведениот период извршено е евидентирање на ситен инвентар,
изразени и во количински показатели и во вредносни.
Со цел да даде свој придонес во процесот на изработка на Правила
и процедури за активностите во рамките на Универзитетот, согласно со
новиот ИСО-стандарди Секторот за сметководство активно се вклучи во
тој процес давајќи придонес од својот домен на работење.
Во текот на 2018 год. Секторот за сметководство зеде активно
учество во детектирањето на целокупниот процес на работење во ова
служба – неговите потреби од аспект на добивање на поголема палета на
подадатоци кои би претставувале патокази и битни индикатори за многу
анализи, со чие респектирање би се подобрило целокупното финансискоматеријално функционирање на Универзитетот.
Во наведениот период на 2018 год. Одделот за сметководство
изработуваше:
Месечни и квартални планови по сметки и позиции,
Предлог буџетска пресметка за сите сметки за 2019, 2020, 2021 год.
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Анализи од аспект на реализацијата на договорите по основа на
апликативни истражувања, од аспект на степенот на реализација на
склучените договори.
По основа на јавните набавки според сметководствената евиденција,
евидентирани се сите договори со економски оператори во нашиот
софтверски систем, со цел целосна контрола врз нивното извршување.
Извршено е скенирање на целокупната документација на влезни и
излезни фактури за период до 15.10.2018 год.
Вршена е изработка на секаков вид на анализи и податоци кои беа
потребни на раководните структури на Универзитетот од аспект на
донесување на соодветни и правилни одлуки.
Во досегашниот тек на 2018 год. вработените од Одделот за
сметководство во голем број прилики земаа активно учество на советувања
и работилници организирани од страна на Министерството за финансии и
фирмите кои работат на економски правен консалтинг со цел навремено
едуцирање за сите измени донесени во законските прописи.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ
Основната цел на Одделението за обезбедување со квалитет (ООК) е
развој и одржување на квалитетот и стандардите за високо образование на
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Одделението ова во извршува преку зголемување на квалитетот на
образовниот процес, помагање и подобрување на процесите на управување
на Универзитетот преку воведување и следење на ИСО стандардите,
спроведување на интерна и екстерна евалуација, обезбедување
транспарентност и едноставност на процедурите за евалуација на
академскиот кадар и информирање и едуцирање на студентите,
наставничкиот кадар, административниот кадар за важноста и потребата
од развој и одржување на сопствена култура на квалитет на Универзитетот.
Одделението за обезбедување со квалитет, заедно со Ректорската
управа, разработува и имплементира форми и процедури со кои ќе
се осигури дека академскиот кадар вклучен во образовниот процес е
квалифициран и компетентен за работата која ја извршува.
Активности
Оваа година, ООК беше носител на активностите за ресертификација
на Универзитетот со новите стандарди ИСО 9001:2015. Процесот опфати
ревизијата и унапредувањето на правилниците, процедурите, работните
упатства и обрасците кои се дел од Системот за менаџмент со квалитет на
Универзитетот.
Системот за менаџмент со квалитет на Универзитетот е систем
за управување со сите активности (наставни, научноистражувачки и
административно технички), кој во своето работење ги има имплементирано
важечките закони на Република Македонија, меѓународните договори и
конвенции, барањата на меѓународниот стандард ISO 9001:2015, како и
своите правила и стандарди за работа.
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Подрачјето на примена на системот за менаџмент со квалитет се
дејностите на универзитетот: високо образование и научноистражувачка
работа во сите научни области, како и во административно техничкото
работење.
Универзитетот има повеќе процеси кои се од голема важност
во креирањето на квалитетот на производите и услугите кои ги нуди.
Крајна цел на организацијата е константно и непрекинато подобрување
на процесите. Трајно подобрување на системот за менаџмент со квалитет
се реализира со примена на циклусот „планирање – извршување –
проверување – делување“ - PDCA.
Процесот опфати и дефинирање на ризиците со кои се соочува
Универзитетот. Развивањето на Универзитетот базирано на дефинирани
ризици ѝ овозможува на организацијата да се воспостават соодветни
активности коишто ќе ја спречат појавата на негативни влијанија врз
целите на работата и пропуштените можности. Задача на Универзитетот
е секоја година да ја ревидира листата на ризици на поединечните процеси
и со интерната проверка да утврди дали ризиците од претходниот период
се реализирале и ги загрозиле работните цели. Нивната реализација се
спречува со корективни и превентивни активности кои беа дефинирани
како дел од овој процес на ресертификација.
Дел од процесот беше и дефинирањето на целите на квалитет и
политиката на квалитет на Универзитетот. При дефинирањето на целите
беа дефинирани клучните ресурси и од кој оддел потекнуваат, индикатор
за следење и рок за спроведување и степен на оствареност.
Покрај претходно споменатото, во текот на академската 2017/2018
студиска година ООК реализираше и други активности:
За потребите на избор/реизбор на академски кадар на Универзитетот
направени се 40 наменски евалуации на академскиот кадар од страна на
активните студенти на соодветните студиски програми од сите факултети.
Евалуации се вршени со анонимна студентска анкета преку Google
drive системот. Добиени се соодветни оценки за работата, предавањата
и подготвеноста на академскиот кадар при предавањата и работата со
студентите на Универзитетот.
Раководителот на ООК беше дел од работилницата одржана на 19
април 2018 во Скопје како завршна активност од надворешната евалуација
на универзитетите во Македонија од страна на EUA (External evaluation
of the higher education sector in the Republic of Macedonia - Post evaluation
workshop, European University Association).
Раководителот на ООК беше дел од работилницата одржана на
5.12.2017 во Скопје како дел од Проект за развој на вештини и поддршка
на иновации, работилница на тема „Кон одржлив модел на процесите за
обезбедување на квалитет на високото образование“.
Претставник на ООК беше дел од посетата на Софија тек парк на
16 јули 2018 година, при што беше опфатено запознавање со работата
и конструкцијата на Софија Тек парк и начините за обезбедување и
одржување на квалитет во оваа институција.

116

Годишен извештај

Претставник на ООК беше дел од посетата на Подгорица преку
проектот EU4Tech, во периодот од 4 до 7 јуни 2018 година, како дел од
Technology transfer summer school беше разговарано за предизвиците со
квалитет при трансфер на технологии.
Претставник на ООК беше дел од Посета на технолошки пар во
Гдањск, Полска, 15 – 19 јуни 2018 година. Оваа посета беше насочена
кон собирање искуство, запознавање со планот за развој, документи и
организациска структура на Технолошкиот парк во Гдањск како дел од
Политехничкиот универзитет во Гдањск. Беше разговарано со тимот
за квалитет за понатамошна соработка во поглед на подобрување на
квалитетот на наставата и работата на УГД.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ И КУЛТУРА
Вовед
Одделението за издавачка дејност и култура (ОИДК), како единица
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, е формирано со донесувањето
на новата Систематизација на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
Пред формирањето на Одделението за издавачка дејност и култура,
Одделението функционираше како Оддел за издавачка дејност во рамките
на Центарот за односи со јавноста.
Од септември 2007 година до крајот на ноември 2007 година Одделот
за издавачка дејност беше сместен во просториите на поранешниот
Работнички универзитет (денес Факултет за општествени науки).
Од декември 2007 година до септември 2009 година Одделот работеше
во просториите на Ректоратот на Универзитетот (ул. „Крсте Мисирков“
бб - Штип).
Од почетокот на октомври 2009 година Одделот е дислоциран во
Кампус 1, односно на првиот кат од новите, модерно просторно и технички
уредени простории на Центарот за односи со јавноста (ул. „Генерал
Михајло Апостолски“ бб - Штип).
Одделението за издавачка дејност и култура активно учествува во
работата на органите, работните тела на Универзитетот и на единиците.
Одделението за издавачка дејност и култура 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 декември 2017 година, според новата Систематизација на
Универзитетот „Гоце Делчев“, беа донесени неколку промени во
структурата на Центрите, одделите и одделенијата. Според новата
Систематизација, Одделот за издавачка дејност кој функционираше
во рамките на Центарот за односи со јавноста, се изводи како посебно
одделение и се преименува во Одделение за издавачка дејност и култура.
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Структура
Раководител
Според Правилникот за организација на работата и систематизација
на работните места на Универзитетот („Универзитетски гласник“ бр.38,
февруари 2018 г.), од страна на ректорот на Универзитетот проф. д-р
Блажо Боев во декември 2017 година за раководител на Одделението за
издавачка дејност и култура го назначи Славе Димитров.
Вработени
Славе Димитров - раководител на Одделението за издавачка дејност
и култура
Благој Михов – советник во Одделението за издавачка дејност и
култура
Марија Манева - советник во Одделението за издавачка дејност и
култура
Влатко Јовановски - советник во Одделението за издавачка дејност и
култура
Сања Гацов - советник во Одделението за издавачка дејност и култура
Даница Гавриловска-Атанасовска - лектор по македонски јазик.
Одделението за издавачка дејност и култура при 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.
Одделението за издавачка дејност и култура придонесува за развој
на наставните, научните и другите дејности на Универзитетот, но и го
поттикнува творештвото на Универзитетот. Одделението за издавачка
дејност и култура својата дејност ја остварува преку издавање на
Универзитетски гласник, Универзитетски билтен, 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 Одделението за издавачка дејност и култура ефикасно
и квалитетно се спроведува Издавачкиот план на Универзитетот.
Во периодот од септември 2017 година до септември 2018 година
во Одделението за издавачка дејност и култура се реализирани следниве
изданија:
Универзитетски билтен - јавно гласило на Универзитетот во кое се
објавуваат рефератите, односно извештаите на рецензентските комисии
за избор на наставно-научни, научни, насловни, наставни и соработнички
звања, рецензиите на докторските дисертации и рецензиите на ракописите
за учебници во високото образование на Универзитет „Гоце Делчев“:
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1.12. 2017 г. Универзитетски билтен бр.201
15.12. 2017 г. Универзитетски билтен бр.202
29.12. 2017 г. Универзитетски билтен бр.203
1. 2. 2018 г. Универзитетски билтен бр.204
15. 2. 2018 г. Универзитетски билтен бр.205
2. 3. 2018 г. Универзитетски билтен бр.206
15. 3. 2018 г. Универзитетски билтен бр.207
2. 4. 2018 г. Универзитетски билтен бр.208
16. 4. 2018 г. Универзитетски билтен бр.209
30. 4. 2018 г. Универзитетски билтен бр.210
15. 5. 2018 г. Универзитетски билтен бр.211
1.6. 2018 г. Универзитетски билтен бр.212
14.6. 2018 г. Универзитетски билтен бр.213
2. 7. 2018 г. Универзитетски билтен бр.214
15. 8. 2018 г. Универзитетски билтен бр.215
3.9. 2018 г. Универзитетски билтен бр.216
17.9. 2018 г. Универзитетски билтен бр.217
1.10. 2018 г. Универзитетски билтен бр.218
15.10. 2018 г. Универзитетски билтен бр.219
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 и Универзитетски сенат на Универзитет „Гоце Делчев“.
28.2.2018 г. Универзитетски гласник бр.38.
18.9.2018 г. Универзитетски гласник бр.39.
Каталог на изданијата 2018 г. кој ги содржи сите изданија што биле
издадени во текот на 2007 - 2018 година, а вклучува: зборници, учебни
помагала, универзитетски весник, списанија.
Зборници
Зборник на трудови од меѓународна научна коференција - Економски
факултет.
Зборник на трудови од научно-стручна конференција „Состојби и
перспективи во туризмот, економијата и бизнис логистиката во Република
Македонија”.
Меѓународно списание „Journal of Agriculture and Plant Sciences
(ЈАРЅ)” - Земјоделски факултет.
Годишен зборник – Земјоделски факултет.
Меѓународно списание „Natural Resources and Technology” – Факултет
за природни и технички науки.
Меѓународно списание „Geologica Macedonica” - Факултет за
природни и технички науки.
Зборник на трудови - Меѓународна конференција ФИЛКО –
Филолошки факултет.
Меѓународно научно списание „Палимпсест“ – Филолошки факултет.
Годишен зборник – Филолошки факултет.
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Книга на апстракти Меѓународна научна конференција
„Општествените промени во глобалниот свет“ (секција млади
истражувачи)– Правен факултет.
Книга на апстракти - Меѓународна научна конференција
„Општествените промени во глобалниот свет“ - Правен факултет.
Меѓународно научно списание „Balkan social science review“ - Правен
факултет“.
Годишен зборник – Правен факултет.
Годишен зборник – Економски факултет.
Меѓународна научна и практична конференција „Управување со
развојот на економските регионални системи“ - Економски факултет.
Зборник на трудови од меѓународна научна конференција - Економски
факултет.
Меѓународно списание „Воспитание” – Факултет за образовни науки.
Годишен зборник – Факултет за образовни науки.
Книга на апстракти од Меѓународна научна конференција
„Современото воспитание и образование – состојби, предизвици и
перспективи”.
Меѓународно списание на Факултет за информатика - “Balkan Journal
of Applied Mathematics and Informatics”
Годишен зборник – Факултет за информатика.
Годишен зборник – Факултет за туризам и бизнис логистика.
Годишен зборник – Музичка академија.
Годишен зборник – Институт за историја и археологија.
Книга на апстракти од симпозиум „Current achievements and future
perspectives in medical and biomedical research” Факултет за медицински
науки.
Основните активности на Одделението за издавачка дејност и култура
во периодот од септември 2017 година до септември 2018 година беа
издавање на:
–– учебници,
–– учебни помагала,
–– монографии,
–– студии,
–– списанија,
–– годишници,
–– зборници,
–– преводи на странски изданија,
–– информативен и промотивен материјал,
–– брошури,
–– летоци,
–– постери,
–– информатори за студенти,
–– сертификати,
–– дипломи,
–– други печатени и електронски документи и изданија.
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ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
Вовед
Извештајот за 2018 година содржи активности реализирани согласно
со надлежностите на Одделението за јавни набавки на Универзитетот
„Гоце Делчев“ Штип. Завршуваме уште една успешна година исполнета
со активности од најразличен вид и побогати со искуства од примената на
Законот за јавните набавки и подзаконските акти.
Планираните активности за работа за 2018 год. се реализираат во
целост.
Во 2018 година има една измена Законот за јавни набавки („Сл.
весник на РМ“ бр.83/2018).
Најпрвин ќе се осврнеме на Годишниот план за јавни набавки, заедно
со измените и дополнувањата на овој план во текот на 2018 година.
Потоа, низ краток преглед, ќе ја осознаеме застапеноста на видовите
постапки и предметите на набавките на спроведените постапки на
Универзитетот.
Донесување, измени и дополнувања на годишен план за јавни набавки
Годишниот план за јавни набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“
Штип за 2017 година е усвоен со Одлука за усвојување на Годишен план за
јавни набавки за 2018г., бр. 0201-1102/6 од 25.12.2017 г.
Во текот на 2018 година извршени се измени и дополнувања на
Годишниот план за јавни набавки за 2018 година со следните одлуки:
Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2018 година бр.0201-254/3 од 26.2.2018 година;
Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2018 година бр.0201-376/20 од 3.4.2018 година;
Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2018 година бр.0201-547/7 од 22.5.2018 година;
Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2018 година бр.0201-648/25 од 25.6.2018 година.
Краток преглед на спроведени постапки
За спроведените постапки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
го даваме следниот табеларен преглед по видови на постапки и по видови
на договори:
Вид на постапка
Отворена постапка
Постапка со барање за
прибирање на понуди
Постапки со преговарање
ВКУПНО

Стоки
9

Услуги
10

Работи
5

ВКУПНО
24

13

25

4

42

/
22

/
35

/
9

/
66
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Табеларниот преглед опфаќа постапки за кои се објавени огласи за
набавка заклучно со октомври 2018 година.
Овој Извештај вклучува и 10 постапки од 2017 година кои не беа
опфатени со Годишниот извештај за 2017 година.
За 12 постапки во тек е процедура за објавување на оглас.
Во извештајниот период се реализирани вкупно 46 постапки, во тек
се 9 постапки за кои се објавени огласи и се во процедура на изработка на
документи за завршување на постапките.
До крајот на годината се планира да се објават огласи за уште 12
постапки.
Активности во Одделението за јавни набавки
Активности за ресертификација
Во текот на 2017 и 2018 година вработените од Одделението за јавни
набавки посетуваа обука за сертификација и ресетрификација. По успешно
положен испит се здобија со потврди (лиценци) кои им овозможуваат да
работат во јавните набавки.
Ажурирање на документација за постапки (хартиена и електронска
архива)
Сите класери се означени по години, број на огласи и рок на траење.
По извршена самоевалуација за 2018 година класерите ќе бидат сместени
во метални ормани кои ќе се заклучат и клучот ќе биде предаден во сефот.
За постапките кои се спроведени во текот на 2008, 2009 и 2010 година
целокупната архивска граѓа е предадена на чување во трајна архива на
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
Сите постапки се внесуваат во електронската архива DocuShare
соодветно со потпишување на документација.
Семинари и стручни усовршувања
Вработените во Одделот за јавни набавки континуирано посетуваат
обуки, семинари и работилници од областа на јавните набавки.
Обуки на вработените и други видови на стручно усовршување
Во Одделението за јавни набавки се вршат континуирани обуки на
вработените во рамките на одделението и тоа:
Почитување на позитивните законски прописи, Кодексот на
Универзитетот и Етичкиот кодекс за службениците задолжени за
постапките за доделување на договори за јавни набавки;
На секретарите за јавни набавки – за правилна примена на правните
прописи од оваа област;
На референтите за јавни набавки – за правилно формирање, водење
и чување на досието за секоја јавна набавка во хартиена и во електронска
архива.
Соработка со економските оператори
Одделението за јавни набавки успешно соработува со економските
оператори.
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Пред сѐ, одделот им стои на располагање на економските оператори
по однос на одговарање на нивни прашања, упатување за начинот на
изготвување на документацијата која е потребна да ја достават.
Оваа соработка се одвива во согласност со принципите на Законот за
јавни набавки, Кодексот на однесување на вработените на Универзитетот
и Етичкиот кодекс на службениците задолжени за спроведување на јавни
набавки.
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ОП-Набавка на
услуги за копнен
транспорт
01/2018

оглас бр. и предмет
на набавката

датум на
истекување на
договор
Договор со
БАЛКАН
ТУРИСТ
07.03.2019

Договор со
ФИЛЕ ТУРС07.03.2019

датум на
склучување на
договор
Договор со
БАЛКАН
ТУРИСТ
07.03.2018

Договор со
ФИЛЕ ТУРС07.03.2018

√

завршен

во
тек

име на фирма со
кој е склучен
договорот
БАЛКАН ТУРИСТ
/

Договор
бр.0507-1122/1-30

-слободен превоз со

-слободен превоз со
автобус за 1км.
61,66 без ДДВ
3,08 ДДВ

Дел2-тргнување и
враќање од Кавадарци

-Вкупна цена за дел1
93,74 без ДДВ
4,69
ДДВ

-слободен превоз со
комбе за 1км.
40,18 без ДДВ
2,01 ДДВ

-слободен превоз со
автобус за 1км.
53,56 без ДДВ
2,68 ДДВ

Дел1-тргнување и
враќање од Штип

забелешка

вредност на договорот

Банкарска
гаранција
бр.602082 со
важност од
16.03.2018 до
07.03.2019

банкарска
гаранција
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-слободен превоз со
автобус за 1км.
61,66 без ДДВ
3,08 ДДВ

Дел4- тргнување и
враќање од Прилеп

-Вкупна цена за дел1
107,91 без ДДВ
5,40
ДДВ

-слободен превоз со
комбе за 1км.
46,25 без ДДВ
2,31 ДДВ

-слободен превоз со
автобус за 1км.
61,66 без ДДВ
3,08 ДДВ

Дел3- тргнување и
враќање од Струмица

-Вкупна цена за дел1
107,91 без ДДВ
5,40
ДДВ

комбе за 1км.
46,25 без ДДВ
2,31 ДДВ
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Дел7-меѓународен
сообраќај
Штип-Софија-Штип

-Вкупна цена за дел1
107,91 без ДДВ
/ ДДВ

-слободен превоз со
комбе за 1км.
47,21 без ДДВ
/ ДДВ

-слободен превоз со
автобус за 1км.
60,70 без ДДВ
/ ДДВ

Дел6- меѓународен
сообраќај
Штип-Белград-Штип

-Вкупна цена за дел1
107,91 без ДДВ
5,40
ДДВ

-слободен превоз со
комбе за 1км.
46,25 без ДДВ
2,31 ДДВ
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-Вкупна цена за дел1
107,91 без ДДВ
/ ДДВ

-слободен превоз со
комбе за 1км.
47,21 без ДДВ
/ ДДВ

-слободен превоз со
автобус за 1км.
60,70 без ДДВ
/ ДДВ

Дел8-меѓународен
сообраќај
Штип-Солун-Штип

-Вкупна цена за дел1
107,91 без ДДВ
/ ДДВ

-слободен превоз со
комбе за 1км.
47,21 без ДДВ
/ ДДВ

-слободен превоз со
автобус за 1км.
60,70 без ДДВ
/ ДДВ
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127

128
-слободен превоз со
комбе за 1км.
47,21 без ДДВ
/ ДДВ

-слободен превоз со
автобус за 1км.
60,70 без ДДВ
/ ДДВ

Дел10-меѓународен
сообраќај
Штип-Подгорица-Штип

-Вкупна цена за дел1
107,91 без ДДВ
/ ДДВ

-слободен превоз со
комбе за 1км.
47,21 без ДДВ
/ ДДВ

-слободен превоз со
автобус за 1км.
60,70 без ДДВ
/ ДДВ

Дел9-меѓународен
сообраќај
Штип-Љубљана-Штип

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

ФИЛЕ ТУРС

Договор
бр.0507-1122/1-31

Вкупната вредност на
договорот е до
1.000.000,оо без ДДВ
1.050.000,оо со ДДВ

-Вкупна цена за дел1
107,91 без ДДВ
/ ДДВ

-слободен превоз со
комбе за 1км.
47,21 без ДДВ
/ ДДВ

-слободен превоз со
автобус за 1км.
60,70 без ДДВ
/ ДДВ

Дел11-меѓународен
сообраќај
Штип-Сараево-Штип

-Вкупна цена за дел1
107,91 без ДДВ
/ ДДВ
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129

130

ОП-Набавка на
уредување на
дворно место и
паркинг за студенти
на Кампус 2
02/2018

19.03.2018

19.03.2019

√

ТЕС ИНЖЕНЕРИНГ

дел1-уредување на
дворно место на
Кампус 2
561.828,оо без ДДВ

Договор
бр.0507-1118/1-42

Вкупната вредност на
договорот е до
2.500.000,оо без ДДВ
2.625.000,оо со ДДВ

-слободен превоз со
комбе за 1км.
39,5 без ДДВ
1,975 ДДВ

-слободен превоз со
автобус за 1км.
69,5 без ДДВ
3,475 ДДВ

Дел5- слободен превоз
на патници со
тргнување и враќање
од Скопје

/

Банкарска
гаранција бр.GR
2018/237 со
важност од
16.03.2018 до
19.03.2019

Банкарска
гаранција
бр.10122442 со
важност од
27.03.2018 до
21.03.2019
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19.03.2018

19.02.2018

ОП-Набавка на
сервисирање на
возила
03/2018

МН-Набавка на
услуги за
изнајмување на
магацин за чување

19.02.2019

19.03.2019

√

√

ТРАСЕР

АУТОМАКЕДОНИЈА

200.000,оо без ДДВ

Договор
бр. 0507-122/1-19

617.511,оо со ДДВ

523.314,оо без ДДВ
94.197,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-1120/1-36

Вкупната вредност за
дел1 и дел2 на
договорот е
2.780.108,оо без ДДВ
500.419,оо
ДДВ
3.280.527,оо со ДДВ

Дел2-уредување на
паркинг за студенти на
Кампус 2
2.218.570,оо без ДДВ
399.290,оо
ДДВ
2.617.570,оо со ДДВ

101.129,оо
ДДВ
662.957,оо со ДДВ

/

/

/

Банкарска
гаранција
бр.455410618ДБ
со важност од
19.03.2018 до
19.03.2019
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ОП-Набавка на
информатичка
опрема
06/2018

на руда на арсен и
талиум во
с.Мрежичко
04/2018
МН-Набавка на
Набавка на клими
05/2018

Договор со
ИНТЕК
СИСТЕМ
18.04.2019

Договор со
ЛИРЕКС
18.04.2019

Договор со
НЕОКОМ
18.04.2019

Договор со
ЛИРЕКС
18.04.2018

Договор со
НЕОКОМ
18.04.2018

/

Договор со
ИНТЕК
СИСТЕМ
18.04.2018

/

√

/

НЕОКОМ

ЛИРЕКС

ИНТЕК СИСТЕМ

/

36.000,оо

ДДВ

Поништен дел3

Договор
бр.0507-120/1-60

Договор
бр.0507-120/1-62

73.521,оо со ДДВ

Дел2-таблет
69.000,оо без ДДВ
4.521,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-120/1-61

1.342.278,оо со ДДВ

Дел1-преносен
компјутер тип 1
1.278.360,оо без ДДВ
63.918,оо
ДДВ

ПОНИШТЕН

/

236.000,оо со ДДВ

Банкарска
гаранција
бр.7743 со
важност од
18.04.2018 до
18.04.2019

Банкарска
гаранција
бр.455419518ДБ
со важност од
18.04.2018 до
30.04.2019

/

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

22.03.2018

Договор со

БПП-Набавка на
услуги за фиксна
телефонија за 24
месеци
07/2018

БПП-Набавка на

Договор со

22.03.2020

√

√

ВАРУС

НЕОТЕЛ

Договор

Вкупната вредност на
договорот за 24
месеци не смее да го
надмине износот од
1.000.000,оо без ДДВ
1.180.000,оо со ДДВ

цена за минута = 7
денари без ДДВ кон
други мрежи

цена за минута = 1
денар без ДДВ во
мрежата на операторот

Договор
бр.0507-217/1-26

1.512.352,оо со ДДВ

Дел4-надградба на
сервери
1.440.335,20 без ДДВ
72.017,оо
ДДВ

/

/

Банкарска

Банкарска
гаранција
бр.260404.6 со
важност од
29.03.2018 до
31.03.2020

Банкарска
гаранција
бр.60594.4 со
важност од
18.04.2018 до
18.04.2019

Годишен извештај
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потрошни
материјали и
хемикалии по НАТО
проект со
оригинален наслов:
“A Field Detector for
Genotoxicity from
CBRN and Explosive
Devices”
08/2018

134

ВАРУС
16.04.2019

Договор со
БИОТЕК
16.04.2019

Договор со БИЕЛ
ИНЖЕНЕРИНГ
16.04.2019

ВАРУС
16.04.2018

Договор со
БИОТЕК
16.04.2018

Договор со БИЕЛ
ИНЖЕНЕРИНГ
16.04.2018

БИОТЕК

Дел5-потрошен
материјал за
подготовка на

Договор
бр.0507-211/1-55

ВКУПНО за дел2,3,4,6
173.165,15 без ДДВ

Дел6-лабораториски
ситен инвентар за
специјална намена
36.680,оо без ДДВ
/
ДДВ

Дел4-потрошен
материјал за HPLC
93.031,15 без ДДВ
/
ДДВ

Дел3-хемикалии и
реагенси
12.454,оо без ДДВ
/
ДДВ

дел2-сертифицирани
стандарди 2
31.000,оо без ДДВ
/
ДДВ

бр.0507-211/1-54

Банкарска
гаранција
бр.477/2018 со

гаранција
бр.260652.9 со
важност од
19.04.2018 до
30.04.2019
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ОП-Набавка на
лабораториска
опрема
09/2018

Договор со
БИОСИСТЕМИ
07.05.2019

Договор со
ИНОТЕК
СОЛУТИОНС
07.05.2019

Договор со
БИОСИСТЕМИ
07.05.2018

Договор со
ИНОТЕК
СОЛУТИОНС
07.05.2018

√

БИОСИСТЕМИ

БИ-ЕЛ
ИНЖЕНЕРИНГ

дел1-инструмнет за
полимереза верижна
реакција во реално
време
1.428.000,оо без ДДВ

Договор
бр.0507-160/1-60

ВКУПНО за дел7,8
14.454,оо без ДДВ

Дел8- потрошен
лабораториски
материјал од пластика
8.554,оо без ДДВ
/
ДДВ

Дел7-потрошен
лабораториски
материјал за општа
намена
5.900,оо без ДДВ
/
ДДВ

Договор
бр.0507-211/1-56

примероци
51.600,оо без ДДВ
/
ДДВ

/

Банкарска
гаранција
бр.10122559 со
важност од
14.05.2018 до
03.05.2019

Банкарска
гаранција
бр.22/2018 со
важност од
13.04.2018 до
13.04.2019

важност од
05.03.2018 до
03.05.2019

Годишен извештај
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Договор со
РБЦ МЕДИА
07.05.2019

Договор со
ФАРМАХЕМ
07.05.2019

Договор со
РБЦ МЕДИА
07.05.2018

Договор со
ФАРМАХЕМ
07.05.2018

РБЦ МЕДИА

ИНОТЕК
СОЛУТИОН

257.040,оо

ДДВ

Дел7-опрема за

696.200,оо со ДДВ

Дел4-опрема за
мелење на материјали
590.000,оо без ДДВ
106.200,оо
ДДВ

992.970,оо со ДДВ

дел3-опрема за
дробење на
материјали
841.500,оо без ДДВ
151.470,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-160/1-62

737.195,оо со ДДВ

дел2спектрофотометри
624.741,60 без ДДВ
112.453,40
ДДВ

Договор
бр.0507-160/1-61

1.685.040,оо со ДДВ

Банкарска
гаранција
бр.455423318МС
со важност од
08.05.2018 до
07.05.2019

Банкарска
гаранција
бр.371/2018 со
важност од
15.05.2018 до
15.05.2019
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ФАРМАХЕМ

ВКУПНО за дел 5,6
2.630.000,оо без ДДВ

1.097.400,оо со ДДВ

Дел6-опрема за
мерење на гасови
930.000,оо без ДДВ
167.400,оо
ДДВ

2.006.000,оо со ДДВ

дел5-опрема за
професионални
повеќе параметарски
мерења на радон во
воздух, вода и почва
1.700.000,оо без ДДВ
306.000,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-160/1-63

2.279.170,оо со ДДВ

ВКУПНО за дел 3,4,7
1.931.500,оо без ДДВ
347.670,оо
ДДВ

590.000,оо со ДДВ

мерење на миризба
500.000,оо без ДДВ
90.000,оо
ДДВ

Банкарска
гаранција
бр.490/2018 со
важност од
04.05.2018 до
20.05.2019
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Договор со
ФИЛАДЕЛФИЈА
03.04.2019

Договор со
КОНТАКТ 2000
СЕРВИС
03.04.2019

Договор со
ФИЛАДЕЛФИЈА
03.04.2018

Договор со
КОНТАКТ 2000
СЕРВИС
03.04.2018

МН-Повторна
набавка на клими
11/2018

23.04.2019

23.04.2018

ОП –Набавка на
систем за
капиларна
електрофореза по
НАТО проект со
оригинален наслов:
“A Field Detector for
Genotoxicity from
CBRN and Explosive
Devices”
10/2018

√

√

ФИЛАДЕЛФИЈА

БИОСИСТЕМИ МК

473.400,оо

ДДВ

124.974,оо со ДДВ

дел1-клима уредѕиден сплит систем
инвентер со капацитет
на ладење од најмалку
3KW и капацитет на
греење од најмалку
3KW
105.910,оо без ДДВ
19.064,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-209/1-36

1.838.000,оо без ДДВ

Договор
бр.0507-213/1-32

3.103.400,оо со ДДВ

/

/

Банкарска
гаранција
бр.ГЦ2018/465
со важност од
03.04.2018 до
08.04.2019

Банкарска
гаранција
бр.10122516 со
важност од
23.04.2018 до
19.04.2019
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MН-Набавка на
поштенски услуги
(брза пошта)
12/2018

10.04.2018

10.04.2019

√

ДХЛ ЕКСПРЕС
МАКЕДОНИЈА

КОНТАКТ 2000
СЕРВИС

дел2-поштенски
услуги-брза пошта за
меѓународен
сообраќај
199.999,оо без ДДВ
/
ДДВ
т.е вкупната вредност
на договорот не може
да ја надмине
висината од 200.000,оо
без ДДВ

Договор
бр.0507-227/1-28

118.000,оо со ДДВ

дел2-клима уредѕиден сплит систем
инвентер со капацитет
на ладење од најмалку
5KW и капацитет на
греење од најмалку
5KW
100.000,оо без ДДВ
18.000,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-209/1-37

ПОНИШТЕН дел
1

Банкарска
гаранција
бр.354/2018 со
важност од
10.04.2018 до
10.04.2019

Банкарска
гаранција
бр.7720 со
важност од
11.04.2018 до
25.04.2019

Годишен извештај
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Договор со
ТЕЛЕСМАРТ
14.05.2020

Договор со
НЕОТЕЛ
14.05.2020

Договор со
ТЕЛЕСМАРТ
14.05.2018

Договор со
НЕОТЕЛ
14.05.2018

ОП-Набавка на
интернет пристап и
меѓуградски
линкови за 24
месеци
15/2018

/

/

OП-Набавка на
хотелски услуги за
сместување во
Штип за 24 месеци
14/2018

18.04.2019

18.04.2018

БПП-Набавка на
услуги од агенција
за обезбедување
имот
13/2018

√

√

√

ТЕЛЕСМАРТ
ТЕЛЕКОМ

/

АРМОР СЕКЈУРИТИ

/

Договор
бр.0507-231/1-34

Вкупната вредност не
може да ја надмине
висината на износот до
1.560.000,оо без ДДВ

76.700,оо со ДДВ

дел1-интернет линк1
65.000,оо без ДДВ
11.700,оо
ДДВ

ПОНИШТЕН

/

/

469.640,оо со ДДВ

398.000,оо без ДДВ
71.640,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-233/1-27

236.000,оо со ДДВ

Банкарска
гаранција
бр.ГЦ2018/636
со важност од
14.05.2018 до
15.05.2020

/

Банкарска
гаранција
бр.455419118РЈсо
важност од
17.04.2018 до
17.04.2019
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МН-Набавка на
ситен рекламен
материјал
16/2018

Договор со 2ри АВГУСТ
07.05.2018

Договор со 2ри АВГУСТ
07.05.2019

√

2-ри АВГУСТ

НЕОТЕЛ

75.520,оо со ДДВ

дел1-маици,дуксери,
капи
64.000,оо без ДДВ
11.520,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-225/1-35

Вкупната вредност не
може да ја надмине
висината на износот до
2.439.840,оо без ДДВ
2.879.016,оо со ДДВ

64.900,оо со ДДВ

Дел3-меѓуградски
линкови
55.000,оо без ДДВ
9.900,оо
ДДВ

55.059,оо со ДДВ

дел2-интернет линк2
46.660,оо без ДДВ
8.399,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-231/1-35

1.840.800,оо со ДДВ

/

Банкарска
гаранција
бр.2608700 со
важност од
07.05.2018 до
31.05.2019

Банкарска
гаранција
бр.261108.5 со
важност од
18.05.2018 до
30.05.2020

Годишен извештај
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23.04.2018

/

МН-Набавка на
плакети, награди и
други признанија
17/2018

ОП-Набавка на
санација и

/

23.04.2019

√

√

/

АГЕНС

ПЕХАР

/

230.702,оо со ДДВ

195.510,оо без ДДВ
35.192,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-229/1-26

39.235,оо со ДДВ

дел3-друг рекламен
материјал
33.250,оо без ДДВ
5.985,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-225/1-36

172.280,оо со ДДВ

ВКУПНО за дел1 и 2
146.000,оо без ДДВ
26.280,оо
ДДВ

96.760,оо со ДДВ

Дел2-пенкала,
моливи,нотеси
82.000,оо без ДДВ
14.760,оо
ДДВ

ПОНИШТЕН

/

/

Банкарска
гаранција
бр.310/2018 со
важност од
26.04.2018 до
26.04.2019

Банкарска
гаранција
бр.ГЦ2018/699 со
важност од
08.05.2018 до
08.05.2019
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Договор со
ИНКОМ
ИНЖЕНЕРИНГ
08.06.2019

Договор со
ПРОМОНТИНГ
08.06.2019

Договор со
ИНКОМ
ИНЖЕНЕРИНГ
08.06.2018

Договор со
ПРОМОНТИНГ
08.06.2018

ОП- Набавка на
санација и
адаптација на
простории во објект
на УГД во Штип и во
Скопје
20/2018

07.05.2019

07.05.2018

МН-Набавка на
услуги од авторска
агенција
19/2018

адаптација на
простории на
Кампус 2
18/2018

√

√

ПРОМОНТИНГ

ИНКОМ
ИНЖЕНЕРИНГ

МАКЕДОНСКА
АВТОРСКА
АГЕНЦИЈА

дел2-објект на УГД во
Скопје

Договор
бр.0507-304/1-37

1.997.091,оо со ДДВ

дел1-објект на
медицински факултет
во Штип
1.692.450,оо без ДДВ
304.641,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-304/1-36

Вкупната вредност на
договорот не може да
ја надмине висината
во износот до
150.000 без ДДВ
177.000 со ДДВ

Договор
бр.0507-235/1-25

/

/

Банкарска
гаранција
бр.61510.9 со

Банкарска
гаранција
бр.61631.8 со
важност од
27.06.2018 до
25.06.2019

Банкарска
гаранција
бр.61100.6 со
важност од
17.05.2018 до
17.05.2019

Годишен извештај
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Договор со
ЕУРОПАП
25.06.2019

Договор со
ИМПУЛС-Д
25.06.2019

Договор со
ЕУРОПАП
25.06.2018

Договор со
ИМПУЛС-Д
25.06.2018

ОП- Набавка на
специјални
средства за хигиена
22/2018

28.05.2019

28.05.2018

БПП- Набавка на
одржување на
оптика
21/2018

√

√

ИМПУЛС-Д

ЕУРОПАП

МАРСИС ДАТА
ИНЖЕНЕРИНГ

Дел2 –концентрирано
средство за машинско
чистење на подови
(мермери, линолеум,
ламинати)
53.460,оо без ДДВ
9.623,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-223/1-37

1.705.690,оо со ДДВ

Дел1-хартија и течен
сапун
1.445.500,оо без ДДВ
260.190,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-223/1-36

467.117,оо со ДДВ

395.862,оо без ДДВ
71.255,оо
ДДВ

/

Банкарска
гаранција
бр.615583 со
важност од
25.06.2018 до
25.06.2019

Банкарска
гаранција
бр.455440418ДБ
со важност од
19.07.2018 до
25.06.2019

Банкарска
гаранција
бр.ГЦ2018/823 со
важност од
07.06.2018 до
14.06.2019

/

Договор
бр.0507-306/1-27

955.883,оо со ДДВ

важност од
20.06.2018 до
19.06.2019

810.070,оо без ДДВ
145.812,60
ДДВ
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/

27.06.2019

/

27.06.2018

МН- Набавка на
изградба на
стакленик во
атриум на Кампус 2
26/2018
ОП- Набавка на

13.06.2019

13.06.2018

БПП-Набавка на
гуми
25/2018

30.06.2019

08.06.2019

29.06.2018

08.06.2018

ОП-Набавка на
електрична
енергија
24/2018

ОП- Набавка на
кампус лиценци
23/2018

√

√

√

√

√

УНИ СЕРВИС

/

ТТГ

СОЛАРПРО
ХОЛДИНГ

ИНТЕК СИСТЕМ

ПОНИШТЕН

/

Договор

/

/

/

/

554.815,оо со ДДВ

470.182,оо без ДДВ
84.633,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-428/1-37

7.349.849,оо со ДДВ

6.228.686,оо без ДДВ
1.121.163,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-422/1-36

3.140.670,оо со ДДВ

2.991.114,оо без ДДВ
149.556,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-308/1-27

63.083,оо со ДДВ

/

/

Банкарска
гаранција
бр.50121925 со
важност од
13.06.2018 до
13.06.2019

Банкарска
гаранција
бр.42/2018со
важност од
15.08.2018 до
15.07.2019

Банкарска
гаранција
бр.455433718ДБ
со важност од
19.06.2018 до
30.06.2019
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22.06.2018

18.10.2018

11.07.2018

МН- Набавка на
годишен сервис на
ICP-MS, ICP-AES
28/2018

ОП-Набавка на
услуги за мобилна
телефонија за 24
месеци
29/2018

ОП- Повторна

услуги за копирање
на материјали за
потребите за
изведување на
наставата на УГД во
Штип
27/2018

11.07.2020

18.10.2020

22.06.2019

√

√

√

ВАГО ПЕТРОЛ

ОНЕ.ВИП

ФАРМАХЕМ

Вкупната вредност на
договорот не може да
ја надмине висината
во износот до
4.000.000,оо без ДДВ
4.720.000,оо со ДДВ
Договор

Договор
бр.0507-503/1-32

283.200,оо со ДДВ

240.000,оо без ДДВ
43.200,оо
ДДВ

Вкупната вредност на
договорот не може да
ја надмине висината
во износот до
1.500.000,оо без ДДВ
1.770.000,оо со ДДВ
Договор
бр.0507-430/1-27

103,50 со ДДВ

87,71 без ДДВ
15,79
ДДВ

бр.0507-369/1-28

/

/

/

Банкарска

Банкарска
гаранција
бр.8034 со
важност од
21.08.2018 до
18.10.2020

Банкарска
гаранција
бр.721/2018 со
важност од
20.06.2018 до
05.07.2019
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MН- Повторна
набавка за изградба
на стакленик во
атриум на Кампус 2
31/2018
БПП- Повторна
набавка на санација
и адаптација на
простории во
објекти на УГД во
Штип и во Скопјеобјект на Факултет
за образовни науки
во Штип
32/2018
OП- Повторна
набавка на санација
и адаптација на

набавка на хотелски
услуги за
сместување во
Штип за 24 месеци
30/2018

/

20.07.2019

20.07.2019

/

20.07.2018

20.07.2018

√

√

√

ДРВО-ПРОМ

ТМ

/

Договор
бр.0507-589/1-37

581.413,оо со ДДВ

/

/

Договор
бр.0507-591/1-30
492.723,оо без ДДВ
88.690,оо
ДДВ

ПОНИШТЕН

/

Вкупната вредност на
договорот не може да
ја надмине висината
во износот до
1.600.000,оо без ДДВ
1.680.000,оо со ДДВ

бр.0507-493/1-22

Банкарска
гаранција
бр.7976 со

Банкарска
гаранција
бр.2619957 со
важност од
20.07.2018 до
30.08.2019

/

Банкарска
гаранција
бр.804/2018 со
важност од
22.10.2018 до
12.07.2020

гаранција
бр.659/2018 со
важност од
29.08.2018 до
29.08.2019

Годишен извештај
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148

ОП-Набавка на
издавачки и
печатарски услуги
35/2018

МН-Набавка на
дезинфекција,
дезинсекција и
дератизација
34/2018

простории на
Кампус 2
33/2018

20.07.2018

11.07.2018

20.07.2019

11.07.2019

√

√

2-ри АВГУСТ

ПЛАНТ МЕДИКА

Вкупната вредност на
договорот не може да
ја надмине висината
во износот до
3.000.000,оо без ДДВ
3.540.000,оо со ДДВ

1.406.453,оо со ДДВ

1.201.202,оо без ДДВ
205.251,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-501/1-26

346.683,оо со ДДВ
Вкупната вредност на
договорот не може да
ја надмине висината
во износот до
300.000,оо без ДДВ
354.000,оо со ДДВ

293.799,оо без ДДВ
52.884,оо
ДДВ

/

Банкарска
гаранција
бр.2619647 со
важност од
20.07.2018 до
15.08.2019

Банкарска
гаранција
бр.7945 со
важност од
11.07.2018 до
25.07.2019

/

Договор
бр.0507-497/1-29

3.247.384,оо со ДДВ

важност од
25.07.2018 до
25.07.2019

2.752.020,оо без ДДВ
495.364,оо
ДДВ
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16.08.2018

06.07.2018

10.09.2018

ОП-Набавка на
горива
36/2018

МН-Набавка на
сервисирање на ИТ
опрема
37/2018

OП-Набавка на
нафта за греење
38/2018

10.09.2019

06.07.2019

16.08.2019

√

√

√

/

ПУЦКО ПЕТРОЛ

КОММПАЦКТ
ТЕЦХНОЛОГИЕС

МАКПЕТРОЛ

9.239.683,оо со ДДВ

7.830.240,оо без ДДВ
1.409.443,оо
ДДВ

Вкупната вредност на
договорот не може да
ја надмине висината
во износот до
300.000,оо без ДДВ
354.000,оо со ДДВ
Договор
бр.0507-434/1-31

322.142,оо со ДДВ

296.670,оо без ДДВ
25.472,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-585/1-27

2.696.990,оо со ДДВ

2.285.585,оо без ДДВ
411.405,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-513/1-34

/

/

/

Банкарска
гаранција
бр.GR2018/875 со
важност од
10.09.2018 до
10.09.2019

Банкарска
гаранција
бр.3069/18 со
важност од
05.07.2018 до
06.07.2019

/

Годишен извештај
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17.08.2018

20.07.2018

/

МН-Набавка на
сервисирање на ПП
апарати
39/2018

МН-Набавка на
годишен сервис на
електронски
микроскоп
40/2018

БПП-Набавка за
изградба на
стакленик во
атриум на Кампус 2

/

20.07.2019

17.08.2019

√

√

√

/

МИКРОЛУКС

ДЕЛТА МКС

/

354.000,оо со ДДВ

300.000,оо без ДДВ
54.000,оо
ДДВ

Вкупната вредност на
договорот не може да
ја надмине висината
во износот до
100.000,оо без ДДВ
118.000,оо со ДДВ
Договор
бр.0507-509/1-23

72.031,оо со ДДВ

61.043,оо без ДДВ
10.988,оо
ДДВ

Вкупната вредност на
договорот не може да
ја надмине висината
во износот до
10.000.000,оо без ДДВ
11.800.000,оо со ДДВ
Договор
бр.0507-495/1-31

ПОНИШТЕН

/

/

/

/

Банкарска
гаранција
бр.634/2018 со
важност од
21.08.2018 до
04.09.2019
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ОП-Потрошен
материјал за
одржување
43/2018

41/2018
МН-Набавка на
услуги за изработка
на дипломи
42/2018

16.10.2018

25.09.2018

16.10.2019

25.09.2019

√

√

МОНТ-ТЕРМО-С

ПОЛИГРАФИЈА

139.659,оо со ДДВ

дел3- молеро
фарбарски материјали
118.355,оо без ДДВ
21.304,оо
ДДВ

547.074,оо со ДДВ

дел2- материјали за
водовод, браварски
материјали, алати и
друг потрошен
материјал
463.622,оо без ДДВ
83.452,оо
ДДВ

320.016,оо со ДДВ

дел1-електро
материјали
271.200,оо без ДДВ
48.816,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-505/1-44

64.758,оо со ДДВ

54.880,оо без ДДВ
9.878,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-702/1-35

/

/

немат доставено
банкарска
гаранција

Банкарска
гаранција со
важност од
25.09.2018 до
25.09.2019

Годишен извештај
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152

04.10.2019

/

04.10.2018

/

МН-Набавка на
услуги за технички
преглед,
подготовка на
документација и
пресметки на јавни
давачки за
регистрација на
возила
45/2018
МН-Набавка на
осигурување на
возила
46/2018
MН-Набавка на
лабораториска
опрема за
Биохемиската

02.10.2019

02.10.2018

БПП-Изградба на
рампа за паркинг на
Кампус 2
44/2018

√

√

√

√

/

ЗДРУЖЕНИЕ НА
ВОЗАЧИ-ШТИП

ИНТЕК СИСТЕМ

/

87.433,оо со ДДВ

74.096,оо без ДДВ
13.337,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-507/1-28

349.105,оо со ДДВ

295.852,оо без ДДВ
53.253,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-698/1-29

1.006.749,оо со ДДВ

ВКУПНО за дел1,2 и 3
853.177,оо без ДДВ
153.572,оо
ДДВ

/

ПОНИШТЕН

Статусотдонесена е
одлука за избор
на најповолна

Банкарска
гаранција
бр.2631043 со
важност од
09.10.2018 до
31.10.2019

Банкарска
гаранција
бр.ГЦ2018/1656
со важност од
10.10.2018 до
23.10.2019
/

/
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лабораторија на
Факултетот за
медицински науки
по НАТО проект со
оригинален наслов:
“A Field Detector for
Genotoxicity from
CBRN and Explosive
Devices” или наслов
на македонски
јазик „Теренски
детектор за
генотоксичност од
хемиски, биолошки,
радиолошки,
нуклеарни и
експлозивни
направи“ по
Договор бр. SPS
G5266
47/2018
БПП-Набавка на
лабораториски
потрошни
материјали и
хемикалии по НАТО
проект со
оригинален наслов:
“A Field Detector for
Genotoxicity from
CBRN and Explosive
Devices” или наслов
√

Статус-во тек е
изработка на
документацијата
за завршување
на постапката

понуда

Годишен извештај

153

154

БПП-Набавка на
систематски
прегледи на

на македонски
јазик „Теренски
детектор за
генотоксичност од
хемиски, биолошки,
радиолошки,
нуклеарни и
експлозивни
направи“ по
Договор бр. SPS
G5266
48/2018
ОП-Набавка на
хотелски услуги за
24 месеци во
Р.Македонија
49/2018
БПП-Набавка на
услуги за
калибрација на
лабораториска
опрема
50/2018
БПП-Набавка на
технички гасови и
регулатори
51/2018
Статус-во тек е
изработка на
документацијата
за завршување
на постапката
Статус-во тек е
изработка на
документацијата
за завршување
на постапката
Статус-објавен
оглас во ЕСЈН со
краен рок на

√

√

√

Статус-во тек е
изработка на
документација

√
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√

√

√

БПП-Набавка на
осигурување на
подвижен и
недвижен имот
53/2018

БПП-Набавка на
канцелариски
материјал
54/2018

МН-Повторна
набавка на
осигурување на
возила
55/2018

вработените
52/2018

поднесување на
понуди до
25.10.2018
Статус-објавен
оглас во ЕСЈН со
краен рок на
поднесување на
понуди до
24.10.2018
Статус-објавен
оглас во ЕСЈН со
краен рок на
поднесување на
понуди до
25.10.2018
Статус-објавен
оглас во ЕСЈН со
краен рок на
поднесување на
понуди до
24.10.2018

Годишен извештај
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156
Договор со
БИОТЕК
26.02.2019
Договор со БИЕЛ
ИНЖИНЕРИНГ
26.02.2019
Договор со
ЛАБЕНА
26.02.2019
Договор со
ВАРУС
26.02.2019
Договор со
ЛАБОРАТОРИЈА

Договор со
БИОТЕК
26.02.2018

Договор со БИЕЛ
ИНЖИНЕРИНГ
26.02.2018

Договор со
ЛАБЕНА
26.02.2018

Договор со
ВАРУС
26.02.2018

Договор со
ЛАБОРАТОРИЈА

ОП-Потрошен
материјал за
лаборатории и
ситен инвентар
42/2017

датум на
истекување на
договор
16.11.2018

датум на
склучување на
договор
16.11.2017

оглас бр. и
предмет на
набавката
БПП-Оригинал
тонери и
драмови
41/2017

√

√

завршен

во
тек

БИОТЕК

име на фирма
со кој е склучен
договорот
АПОЛО

Дел11-хемикалии и
реагенси-5(пуфери
за калибрација на
ph-метар-1)
3.000,оо без ДДВ
540,оо
ДДВ

дел1-стаклен
лабораториски
прибор
37.042,оо без ДДВ
6.667,оо
ДДВ
43.709,оо со
ДДВ

Договор
бр.0507-203/1-27

436.600,оо со
ДДВ
/

/

Договор
бр.0507-761/1-46
370.000,оо без ДДВ
66.600,оо
ДДВ

забелешка

вредност на
договорот

Банкарска
гаранција
бр.223/2018 со
важност од
05.03.2018 до
05.03.2019

Банкарска
гаранција
бр.2586501 со
важност од
15.11.2017 до
16.11.2018

банкарска
гаранција
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26.02.2019
Договор со
БИОСИСТЕМИ
МК
26.02.2019
Договор со Л & Н
&Т
ДИАГНОСТИК
26.02.2019
Договор со
ФАРМАС МН
26.02.2019
Договор со
ПРОМЕДИКА
26.02.2019
Договор со РБЦ
26.02.2019

26.02.2018

Договор со
БИОСИСТЕМИ
МК
26.02.2018

Договор со Л & Н
&Т
ДИАГНОСТИК
26.02.2018

Договор со
ФАРМАС МН
26.02.2018

Договор со
ПРОМЕДИКА
26.02.2018

Договор со РБЦ
26.02.2018

БИ-ЕЛ
ИНЖИНЕРИНГ

230.454,оо со
ДДВ

Дел33-потрошен
лабораториски
материјал за гасен
хроматограф
195.300,оо без ДДВ
35.154,оо
ДДВ

Дел19-потрошен
лабораториски
материјал за
специфична
намена-3
27.170,оо без ДДВ
4.891,оо
ДДВ
32.061,оо со
ДДВ

13.774,оо со
ДДВ

Дел14-стандардни
волуметриски
раствори
11.673,оо без ДДВ
2.101,оо
ДДВ

3.540,оо со
ДДВ

Банкарска
гаранција
бр.08/2018 со
важност од

Годишен извештај
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158
ВАРУС

ЛАБЕНА

Дел17-потрошен
лабораториски
материјал за
специфична

63.437,оо со
ДДВ

Дел6-пипетори
53.760,оо без ДДВ
9.677,оо
ДДВ

78.470,оо со
ДДВ

Дел2-потрошен
лабораториски
материјал од
пластика
66.500,оо без ДДВ
11.970,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-203/1-28

323.538,оо со
ДДВ

ВКУПНО за
дел1,11,14,19 и 33
274.185,оо без
ДДВ
49.353,оо
ДДВ

Банкарска
гаранција
бр.ГЦ2018/259
со важност од
22.03.2018 до
26.03.2019

02.03.2018 до
02.03.2019
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ЛАБОРАТОРИЈА

Дел7-хемикалии и
реагенси-1

Договор
бр.0507-203/1-30

45.619,оо со
ДДВ

Дел5лабораториски
ситен инвентар 2
38.660,оо без ДДВ
6.959,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-203/1-29

159.607,оо со
ДДВ

ВКУПНО за дел2,6
и 17
135.260,оо без
ДДВ
24.347,оо
ДДВ

17.700,оо со
ДДВ

намена-1
15.000,оо без ДДВ
2.700,оо
ДДВ

Банкарска

Банкарска
гаранција
бр.259941.7 со
важност од
26.02.2018 до
01.04.2019

Годишен извештај
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160
БИОСИСТЕМИ
МК

Дел8-хемикалии и
реагенси-2
24.600,оо без ДДВ
4.428,оо

Договор
бр.0507-203/1-31

ВКУПНО за дел7 и
32
317.766,оо без
ДДВ
57.198,оо
ДДВ
374.964,оо со
ДДВ

37.736,оо со
ДДВ

Дел32-потрошен
лабораториски
материјал за
микробиолошки
анализи
31.980,оо без ДДВ
5.756,оо
ДДВ

285.786,оо без ДДВ
51.442,оо
ДДВ
337.228,оо со
ДДВ

гаранција
бр.ГЦ2018/266
со важност од
28.02.2018 до
28.02.2019

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

ФАРМАС МН

Л&Н&Т
ДИАГНОСТИК

Дел27-потрошен
материјал за

51.967,оо со
ДДВ

Дел13-стандардни
волуметриски
раствори-1
44.040,оо без ДДВ
7.927,оо
ДДВ

12.744,оо со
ДДВ

Дел12-хемикалии и
реагенси-6 (пуфери
за калибрација на
ph метар-2
10.800,оо без ДДВ
1.944,оо
ДДВ

105.728,оо со
ДДВ

Дел9-хемикалии и
реагенси-3
89.600,оо без ДДВ
16.128,оо
ДДВ

29.028,оо со
ДДВ

ДДВ

Банкарска
гаранција
бр.10122350 со
важност од
26.02.2018 до
25.02.2019

Годишен извештај

161

162
РБЦ

ПРОМЕДИКА

Дел18-потрошен
лабораториски
материјал за
специфична

34.456,оо со
ДДВ

Дел16-реагенси за
специјална намена
29.200,оо без ДДВ
5.256,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-203/1-32

242.419,оо со
ДДВ

ВКУПНО за
дел8,9,12,13 и 27
205.440,оо без
ДДВ
36.979,оо
ДДВ

42.952,оо со
ДДВ

прочистување на
вода
36.400,оо без ДДВ
6.552,оо
ДДВ

Изјава за
банкарска
гаранција

Изјава за
банкарска
гаранција
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Договор
бр.0507-203/1-34

3.348,оо со
ДДВ

Дел23-реагенс за
китови за
биохемиски
анализи
2.837,оо без ДДВ
511,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-203/1-33

188.828,оо со
ДДВ

ВКУПНО за дел16
и 18
160.024,оо без
ДДВ
28.804,оо
ДДВ

154.372,оо со
ДДВ

намена-2
130.824,оо без ДДВ
23.548,оо
ДДВ

Банкарска
гаранција
бр.259959.0 со
важност од
27.02.2018 до
15.03.2019

Годишен извештај
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164
258,оо со

ВКУПНО за дел25
и 26

Дел26-потрошни
материјали за
забна техника
94.877,оо без ДДВ
15.769,оо
ДДВ
110.646,оо со
ДДВ

155.515,оо со
ДДВ

Дел25стоматолошки
потрошен
материјал
139.986,оо без ДДВ
15.529,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-203/1-35

ДДВ

Дел24-антисеруми
за одредување на
крвни групи
219,оо без ДДВ
39,оо
ДДВ

Банкарска
гаранција
бр.45547418МС
со важност од
26.02.2018 до
13.03.2019

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

30.01.2018

26.12.2017

БПП-Набавка на
услуга за
сертифицирање
на систем за
управување со
квалитет
согласно
стандардот ISO
9001:2015
43/2017

МН-Набавка на
надзор над
изведба
26.12.2018

30.01.2021

√

√

ЗИМ

АМ ЦЕРТ

Договор
бр. 0507-942/1-30

564.134,оо со
ДДВ

478.080,оо без ДДВ
86.054,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-950/1-13

472.000,оо со
ДДВ

Дел31-потрошен
материјал за
лабораторија за
животна средина
400.000,оо без ДДВ
72.000,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-203/1-36

266.161,оо со
ДДВ

234.863,оо без
ДДВ
31.298,оо
ДДВ

/

/

Банкарска
гаранција
бр.455464617СС

Банкарска
гаранција
бр.45544118ДБ
со важност од
01.02.2018 до
30.01.2021

Годишен извештај

165

166
25.12.2018

ПРОМЕДИКА

ОЛИ-ВЕТИ

73.160,оо со ДДВ

дел1-сервисно
одржување на
стоматолошки
апарат-1
62.000,оо без ДДВ
11.160,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-1001/1-32

180.000,оо без ДДВ
212.400,оо со
ДДВ

Договор
бр.0507-948/1-29

/

Банкарска
гаранција
бр.259180.7 со
важност од
26.12.2017 до
08.01.2019

Банкарска
гаранција
бр.ГЦ2017/1942
со важност од
21.12.2017 до
08.01.2019

25.12.2017

√

МН-Повторна
набавка на
поправка и
тековно
одржување на
лабораториска
опрема
47/2018

25.12.2018

25.12.2017

156.362,оо со ДДВ

148.000,оо без ДДВ
8.362,оо
ДДВ

МН-Повторна
набавка на
сервисирање на
принтери и ИТ
опрема
46/2017

/

Банкарска
гаранција
бр.ГЦ2017/1978
со важност од
25.12.2017 до
20.01.2018

ГОЛД ГРУП

Договор
бр.0507-946/1-30

√

21.12.2017

МН-Набавка на
новогодишни
пакетчиња и
украси 45/2017
21.12.2018

со важност од
28.12.2018 до
15.01.2019

300.000,оо без ДДВ
354.000,оо со
ДДВ

44/2017

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Дел5-сервисно
одржување на
стоматолошки
апарат-5
12.000,оо без ДДВ

14.160,оо со ДДВ

Дел4-сервисно
одржување на
стоматолошки
апарат-4
12.000,оо без ДДВ
2.160,оо
ДДВ

11.800,оо со ДДВ

Дел3-сервисно
одржување на
стоматолошки
апарат-3
10.000,оо без ДДВ
1.800,оо
ДДВ

Дел2-сервисно
одржување на
стоматолошки
апарат-2
10.000,оо без ДДВ
1.800,оо
ДДВ
11.800,оо со ДДВ

Годишен извештај
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168

22.01.2018

22.01.2018

БПП- Одржување
на машински
инсталации,
котлари, водовод
и канализација
48/2017

БПП-Набавка на
одржување на
чилер
22.01.2019

22.01.2019

√

√

МАКОТЕРМ

МАКОТЕРМ

Договор
бр.0507-936/1-5

181.224,оо со ДДВ

153.580,оо без ДДВ
27.644,оо
ДДВ

Договор
бр.0507-940/1-4

136.880,оо со
ДДВ

ВКУПНО за
дел1,2,3,4,5 и 6
116.000,оо без
ДДВ
20.880,оо
ДДВ

11.800,оо со ДДВ

Дел6-сервисно
одржување на
стоматолошки
апарат-6
10.000,оо без ДДВ
1.800,оо
ДДВ

14.160,оо со ДДВ

2.160,оо
ДДВ

/

/

Банкарска
гаранција
бр.59476.4 со

Банкарска
гаранција
бр.59478.0 со
важност од
22.01.2018 до
22.01.2019
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09.02.2019

√

АТЛАНТИС

Вкупната
вредност на
договорот не
може да ја
надмине висината
во износост до
2.500.000,оо без
ДДВ
2.950.000,оо со
ДДВ

0.01% провизија

Договор
бр.0507-944/1-10

/

Банкарска
гаранција
бр.50121782 со
важност од
09.02.2018 до
25.02.02019

09.02.2018

ОП –Набавка и
резервација на
авионски билети
51/2017

148.575,оо со
ДДВ

125.911,оо без ДДВ
22.664,оо
ДДВ

/

Банкарска
гаранција
бр.7589 со
важност од
25.01.2018 до
31.01.2019

ЕЛЕКТРОВИН

Договор
бр.0507-938/1-5

√

22.01.2018

БПП-Поправка и
тековно
одржување на
високонапонски и
нисконапонски
електрични
инсталации
50/2017
22.01.2019

важност од
22.01.2018 до
22.01.2019

395.777,оо без ДДВ
71.240,оо
ДДВ
467.017,оо со ДДВ

49/2017

Годишен извештај
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170
21.09.2018

Набавка на услуги за калибрација на
лабораториска опрема

50/2018

48/2018

600.000,00

693.000,00

Набавка на лабораториски потрошни
20.09.2018
материјали и хемикалии по НАТО проект со

500.000,00

21.09.2018

51/2018 Набавка на технички гасови и регулатори

12.10.2018

Набавка на осигурување на подвижен и
недвижен имот

53/2018

850.000,00

1.000.000,00

15.10.2018

54/2018 Набавка на канцелариски материјал

Проценета
вредност
300.000,00

Датум на
објава

55/2018 Повторна набавка на осигурување на возила 16.10.2018

Број на
Предмет на договорот за јавна набавка
оглас

Барање за прибирање
понуди

Аукцијата е затворена

Аукцијата е затворена

Аукцијата е затворена

Барање за прибирање
понуди
Барање за прибирање
понуди

Јавното отворање е започнато

Барање за прибирање
понуди

Огласот за доделување на
договор за јавна набавка е
отворен

Евалуацијата е започната

Барање за прибирање
понуди

Барање за прибирање
понуди

Статус на постапката

Вид на постапка
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400.000,00

Набавка за Изградба на рампа за паркинг на
22.08.2018
Кампус 2

44/2018

100.000,00

Набавка на услуги за технички преглед,
45/2018 подготовка на документација и пресметка на 31.08.2018
јавни давачки за регистрација на возила

Барање за прибирање
понуди

Барање за прибирање
понуди

Барање за прибирање
понуди

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Барање за прибирање
понуди

215.000,00

300.000,00

Статус на постапката

Вид на постапка

Проценета
вредност

31.08.2018

46/2018 Набавка на осигурување на возила

Број на
Датум на
Предмет на договорот за јавна набавка
оглас
објава
оригинален наслов: “A Field Detector for
Genotoxicity from CBRN and Explosive
Devices” или наслов на македонски јазик
„Теренски детектор за генотоксичност од
хемиски, биолошки, радиолошки, нуклеарни
и експлозивни направи“ по Договор бр. SPS
G5266
Набавка на лабораториска опрема за
Биохемиската лабораторија на Факултетот
за медицински науки по НАТО проект со
оригинален наслов: “A Field Detector for
Genotoxicity from CBRN and Explosive
47/2018
20.09.2018
Devices” или наслов на македонски јазик
„Теренски детектор за генотоксичност од
хемиски, биолошки, радиолошки, нуклеарни
и експлозивни направи“ по Договор бр. SPS
G5266

Годишен извештај
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172

Набавка за изградба на стакленик во атриум на
Кампус 2

11.06.2018

37/2018 Набавка на сервисирање на ИТ опрема

39/2018

11.06.2018

12.06.2018

20.07.2018

Набавка на сервисирање на ПП апарати
(противпожарна опрема)

Набавка на годишен сервис на електронски
40/2018
микроскоп

41/2018

24.07.2018

42/2018 Набавка на услуги за изработка на дипломи

Датум на
објава

22.08.2018

Предмет на договорот за јавна набавка

43/2018 Набавка на потрошен материјал за одржување

Број на
оглас

300.000,00

100.000,00

300.000,00

500.000,00

200.000,00

1.200.000,00

Проценета
вредност

Барање за прибирање
понуди

Барање за прибирање
понуди

Барање за прибирање
понуди

Барање за прибирање
понуди

Барање за прибирање
понуди

Барање за прибирање
понуди

Вид на постапка

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Статус на постапката
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06.06.2018

35/2018 Набавка на издавачки и печатарски услуги

Проценета
вредност

3.000.000,00

300.000,00

2.500.000,00

10.000.000,00

Проценета
вредност

05.06.2018 300.000,00

05.06.2018 497.480,00

05.06.2018 3.000.000,00

Датум на
објава

06.06.2018

Набавка на дезинфекција,дезинсекција и
34/2018
дератизација

Број на
Предмет на договорот за јавна набавка
оглас
Повторна набавка на Санација и
адаптација на простории на Кампус 2
33/2018
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип
Повторна набавка на Санација и
адаптација на простории во објекти на
32/2018 Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
и во Скопје - објект на Факултет за
образовни науки во Штип
Повторна набавка за Изградба на
31/2018
стакленик во атриум на Кампус 2

07.06.2018

36/2018 Набавка на горива

Датум на
објава

08.06.2018

Предмет на договорот за јавна набавка

38/2018 Набавка на нафта за греење

Број на
оглас

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Статус на постапката

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Статус на постапката

Барање за прибирање
Одлуката е јавно објавена
понуди

Отворена постапка

Отворена постапка

Вид на постапка

Отворена постапка

Барање за прибирање
понуди

Отворена постапка

Отворена постапка

Вид на постапка

Годишен извештај
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174
Датум на
Проценета
објава
вредност
19.04.2018 1.500.000,00

25.04.2018 3.000.000,00

23/2018 Набавка на кампус лиценци

Број на Предмет на договорот за јавна
оглас набавка
22/2018 Набавка на специјални средства за

04.05.2018 600.000,00

07.05.2018 7.000.000,00

Набавка на електрична енергија
(активна струја)

24/2018

25/2018 Набавка на гуми

08.05.2018 300.000,00

Набавка за изградба на стакленик во
атриум на Кампус 2

26/2018

Набавка на услуги за копирање на
материјали за потребите за изведување
27/2018
18.05.2018 1.500.000,00
на наставата на Универзитетот „Гоце
Делчев” во Штип

Набавка на годишен сервис на ICP-MS,
29.05.2018 300.000,00
ICP-AES

28/2018

01.06.2018 4.000.000,00

Набавка на услуги за мобилна
телефонија за 24 месеци

Проценета
вредност

29/2018

Број на
Датум на
Предмет на договорот за јавна набавка
оглас
објава
Одлуката е јавно објавена

Статус на постапката

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Статус на постапката
Одлуката е јавно објавена

Отворена постапка

Одлуката е јавно објавена

Вид на постапка

Отворена постапка

Барање за прибирање
понуди
Одлуката е јавно објавена

Отворена постапка

Барање за прибирање
понуди
Одлуката е јавно објавена

Отворена постапка

Барање за прибирање
понуди
Одлуката е јавно објавена

Отворена постапка

Вид на постапка
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Набавка на плакети, награди и други
20.03.2018 200.000,00
признанија

22.03.2018 4.000.000,00

10.04.2018 3.000.000,00

11.04.2018 3.000.000,00

13.03.2018 400.000,00

05.03.2018 300.000,00

Набавка на услуги од агенција за
обезбедување на имот

Набавка на поштенски услуги (брза
пошта)

13/2018

12/2018

16/2018 Набавка на ситен рекламен материјал 20.03.2018 200.000,00

17/2018

Набавка на санација и адаптација на
простории во објекти на
20/2018
Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип и во Скопје
Набавка на санација и адаптација на
простории на Кампус 2 на
18/2018
Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип
Набавка на интернет пристап и
15/2018
меѓуградски линкови за 24 месеци

17.04.2018 600.000,00

21/2018 Набавка на одржување на оптика

Проценета
вредност

Датум на
објава

Број на Предмет на договорот за јавна
оглас набавка
хигиена.

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Барање за прибирање
понуди
Барање за прибирање
понуди
Барање за прибирање
понуди

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Барање за прибирање
понуди

Отворена постапка

Отворена постапка

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Барање за прибирање
понуди

Отворена постапка

Статус на постапката

Вид на постапка

Годишен извештај

175

176
26.02.2018

09/2018 Набавка на лабораториска опрема

Набавка на систем за капиларна
електрофореза по НАТО проект со
оригинален наслов: “A Field
Detector for Genotoxicity from CBRN
and Explosive Devices” или наслов
10/2018
23.02.2018
на македонски јазик „Теренски
детектор за генотоксичност од
хемиски, биолошки, радиолошки,
нуклеарни и експлозивни направи“
по Договор бр. SPS G5266
Набавка на Потрошни материјали и
хемикалии по НАТО проект со
оригинален наслов: “A Field
08/2018
22.02.2018
Detector for Genotoxicity from CBRN
and Explosive Devices” или наслов
на македонски јазик „Теренски

Датум на
објава

Број на Предмет на договорот за јавна
оглас набавка

491.000,00

1.840.000,00

7.000.000,00

Проценета
вредност

28.02.2018 300.000,00

11/2018 Повторна набавка на клими

Проценета
вредност

Датум на
објава

Број на Предмет на договорот за јавна
оглас набавка

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Барање за прибирање
понуди
Одлуката е јавно објавена

Отворена постапка

Отворена постапка

Статус на постапката

Одлуката е јавно објавена

Барање за прибирање
понуди

Вид на постапка

Статус на постапката

Вид на постапка
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Проценета
вредност

Датум на
објава

Број на Предмет на договорот за јавна
оглас набавка

3.500.000,00

12.01.2018

500.000,00

4.000.000,00

15.01.2018

2.000.000,00

300.000,00

2.800.000,00

1.000.000,00

Проценета
вредност

Набавка на услуга за сертификација
43/2017 на систем за управување со квалитет 06.12.2017
согласно стандардот ISO 9001:2015

Набавка на уредување на дворно
02/2018 место и паркинг за студенти на
Кампус 2
Набавка на услуги за копнен
01/2018
транспорт

03/2018 Набавката на сервисирање на возила 15.01.2018

30.01.2018

05/2018 Набавка на клими

22.02.2018
05.02.2018

Набавка на услуги за фиксна
телефонија за 24 месеци

06/2018 Набавка на информатичка опрема

07/2018

Број на Предмет на договорот за јавна
Датум на
оглас набавка
објава
детектор за генотоксичност од
хемиски, биолошки, радиолошки,
нуклеарни и експлозивни направи“
по Договор бр. SPS G5266
Статус на постапката

Одлуката е јавно објавена

Вид на постапка

Барање за прибирање
понуди

Отворена постапка

Отворена постапка

Отворена постапка

Статус на постапката

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Барање за прибирање
понуди
Одлуката е јавно објавена

Отворена постапка

Барање за прибирање
понуди
Одлуката е јавно објавена

Вид на постапка

Годишен извештај

177

178
27.11.2017

49/2017 Набавка на одржување на чилер

46/2017

800.000,00
2.000.000,00
135.000,00
300.000,00
300.000,00

27.11.2017
27.11.2017
24.11.2017

Повторна набавка на сервисирање на
24.11.2017
принтери и ИТ опрема

800.000,00

400.000,00

27.11.2017

Набавка на одржување на машински
48/2017 инсталации, котлари, водовод и
канализација
Набавка на потрошен материјал за
42/2017
лабoратории и ситен инвентар
Повторна набавка на поправка и
47/2017 тековно одржување на
лабораториска опрема
Набавка на новогодишни пакетчиња
45/2017
и украси

27.11.2017

Набавка на поправка и тековно
одржување на високонапонски и
50/2017
нисконапонски електрични
инсталации

300.000,00

2.500.000,00

28.11.2017
28.11.2017

Проценета
вредност

Датум на
објава

44/2017 Набавка на надзор на изведба

Број на Предмет на договорот за јавна
оглас набавка
Набавка и резервација на авионски
51/2017
билети
Одлуката е јавно објавена

Отворена постапка

Одлуката е јавно објавена

Одлуката е јавно објавена

Барање за прибирање
Одлуката е јавно објавена
понуди
Барање за прибирање
понуди
Одлуката е јавно објавена

Барање за прибирање
понуди
Одлуката е јавно објавена

Отворена постапка

Барање за прибирање
понуди
Одлуката е јавно објавена

Барање за прибирање
понуди

Барање за прибирање
понуди
Одлуката е јавно објавена

Барање за прибирање
понуди
Одлуката е јавно објавена

Статус на постапката

Вид на постапка
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Набавка на оригинал тонери и
драмови

15.10.2018

21.03.2018
30.01.2018

Набавка на услуги за изнајмување на магацин за чување на руда на
30.01.2018
арсен и талиум во селото Мрежичко

10.04.2018

20.03.2018

Набавка на хотелски услуги за сместување во Штип за 24 месеци

10.04.2018

01.06.2018

Повторна набавка на хотелски услуги за сместување во Штип за 24
месеци-Оглас бр.30/2018
01.06.2018

Набавка на услуги од авторска агенција - Оглас бр.19/2018

17.09.2018

15.10.2018

Датум на
објава

17.09.2018

Набавка на хотелски услуги за сместување во РМ за 24 месеци по
Оглас бр.49/2018

Статус на постапката

07.02.2018

11.04.2018

17.04.2018

21.06.2018

08.10.2018

25.10.2018

Краен рок

Барање за прибирање
понуди
Одлуката е јавно објавена

Вид на постапка

Набавка на систематски прегледи на вработените - Оглас
бр.52/2018

500.000,00

Проценета
вредност

Датум на
креирање

13.10.2017

Датум на
објава

Опис на огласот

Други огласи

41/2017

Број на Предмет на договорот за јавна
оглас набавка

Годишен извештај
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ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НАУКА И ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
МАГИСТЕРСКИ И ДОКТОРСКИ СТУДИИ
Извештајот за 2017 година содржи активности реализирани согласно
со надлежностите на Школата за докторски студии, Наставно-научниот
совет на докторски студии на Кампус 2 , Наставно-научниот совет на
доктортски студии на Кампус 3 и Наставно-научниот совет на докторски
студии на Кампус 4, Фондот за стипендирање на вработените на УГД,
Фондот за финансирање на научноистражувачка работа, специјализациите
на здравствените работници, втор циклус студии, трет циклус студии,
работите и работните задачи на вработените кои биле планирани и
дополнителни активности кои произлегоа од актуелните прашања и
случувања.
Планираните активности за работа за 2017 год. се реализирани во
целост.
Во текот на 2017 година се реализирани и дополнителни активности,
согласно со потребите на Универзитетот. Во спроведувањето на
активностите во тековната 2017 година непосредно се соработуваше со
единиците на Универзитетот и универзитетските центри.
Во текот на 2017 година, активностите ги вршеа секретар, советник,
референт, студентски прашања за втор и студентски прашања за трет
циклус студии, каде што се вработени тројца референти за втор циклус
студии и еден раководител кој воедно е раководител и на студентски
прашања и на првиот циклус студии и еден референт за трет циклус
студии.
Во учебната 2016/2017 година се реализирани многубројни
активности поврзани со погоре наведените надлежности.
Процесирани се:
–– Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата
и обврските на студентите на втор циклус студии;
–– Постапки за одбрана на специјалистички и магистерски трудови;
–– Реализирање на активности за спроведување на Конкурс за
запишување на студенти на втор циклус студии за учебната 2017/2018
година;
–– Промоција на магистрираните/специјализирани студенти;
–– Реализирање на Конкурс за запишување на кандидати на
специјализации за здравствени работници за учебната 2017/2018
година (февруари 2018 година);
–– Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата
и обврските на здравствени работници со високо образование од
областа на медицината;
–– Изработка на документација потребна на Одделот за сметководство
за исплата на сите учесници и институции вклучени во реализација на
специјализациите на здравствените работници;
–– Изработка на сите правни акти, потребни за реализација на
специјализациите за здравствените работници;
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–– Постапки за полагање на специјалистички испити;
–– Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата
и обврските на студентите на трет циклус студии;
–– Постапки за одбрана на докторски труд;
–– Активности на Школата за докторски студии, административна
поддршка на Наставно – научниот совет на докторски студии на
Кампус 2, Наставно – научниот совет на докторски студии на Кампус
3 и Наставно – научниот совет на докторски студии на Кампус 4.
–– Конурс за запишување на студенти на трет циклус студии -докторски
студии за учебната 2017/2018 година;
–– Промоција на доктори на науки;
–– Процесирање на постапките за избор на соработници и наставници на
единиците на универзитетот;
–– Изработка на предлог-акти за потребите на Универзитетот;
–– Постапки за одобрување на стипендии за трет циклус студии –
докторски студии на вработени соработници на универзитетот, од
надлежноста на Управниот одбор на Фондот за стипендирање на
вработени на УГД;
–– Постапките за одобрување на средства за финансирање на
научноистражувачки проекти од Фондот за научноистражувачка
работа при УГД;
–– Постапки за акредитација на ментори на втор циклус студии;
–– Постапки за акредитација на ментори на трет циклус студии.
Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата
и обврските на студентите на втор циклус студии
Службата за студенти за втор циклус студии опслужува тринаесет
единици на Универзитетот на кои се реализираат студии од втор циклус
(магистерски едногодишни, магистерски двогодишни, специјалистички
едногодишни).
Референтите за студентски прашања за втор циклус студии и
секретарот во извештајниот период имаат процесирано повеќе од (500)
петстотини различни барања и молби од студенти на втор циклус студии.
Постапки за одбрана на специјалистички и магистерски трудови
Процесирањето на јавните одбрани на специјалистичките/
магистерските трудови на студентите на единиците се врши со
административна поддршка од секретарот, референтите за втор циклус
студии и секретарите на единиците. Во текот на 2017 година процесирани
се одбрани на магистерски/специјалистички трудови на сите единици на
Универзитетот кои се акредитирани за втор циклус студии.
Реализирање на Конкурс за запишување на студенти на втор
циклус студии за учебната 2017 година
Во текот на оваа година Универзитетот објави и го реализира
Конкурсот за запишување на студенти на втор циклус студии за учебната
2017 година.
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Конкурсот беше распишан за четиринаесет единици на Универзитетот
за акредитирани повеќе од педесет студиски програми и модули. Запишани
се вкупно сто шеесет и седум студенти на втор циклус студии.
Започната беше и постапката за реализирање на Конкурс за
запишување на студенти на втор циклус студии за учебната 2017/2018
година.
Промоција на магистрирани/специјализирани студенти
Во текот на 2017 година беше извршено промовирање на дипломираните
студенти на втор циклус магистерски и специјалистички студии и тоа во
рамките на прославата на патрониот ден на Универзитетот и во текот
на септември. Референтите за втор и трет циклус студии дадоа целосна
административна поддршка за успешно промовирање на магистрираните/
специјализираните студенти од сите единици на Универзитетот кои
изведуваат втор циклус студии. Промоциите и свеченото доделување на
дипломите на магистрираните /специјализираните студенти се одвиваше
на самите единици.
Реализирање на активности за спроведување на Конкурс за
запишување на специјализанти за учебната 2017/2018 година
Во текот на оваа година Универзитетот го објави и го реализира
Конкурсот за приjaвување на кандидати за запишување/одобрување на
специјализација и супспецијализација на здравствени работници со високо
образование од областа на стоматологија и фармација.
Конкурсот беше распишан за вработени здравствени работници во
приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, каде
беа запишани вкупно 45 специјализанти.
Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата
и обврските на здравствени работници со високо образование од областа
на медицината
Процесирање на сите поднесени молби, пријави и најразлични барања
поврзани со статусот, правата и обврските на здравствени работници со
високо образование од областа на медицината.
Изработка на документација потребна на Одделот за сметководство
за исплата на сите учесници и институции вклучени во реализација на
специјализациите односно специјалистичките турнуси
Изработени се пресметки, барања и налози за исплата на сите
учесници во реализацијата на специјалистичките турнуси, теоретската
настава и исплата на членови на комисии за полагање на специјалистички
испит, за секој специјализант одделно, барања за фактурирање за исплата
на институции каде се реализираат специјалистичките турнуси и сл.
Изработка на сите правни акти потребни за реализација на
специјализациите и за потребите на Одборот за специјализации
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Изработени се сите општи правни акти (правилници, обрасци) и
поединечни правни акти потребни за реализација на специјализациите и
тоа: одлуки, решенија, потврди, записници, договори и сл.
Изработени се и сите правни акти за потребите на седниците на
Одборот за специјализации и тоа: покани, одлуки, записници и сл.
Постапки за полагање на специјалистички испити
Во извештајната година успешно беа положени специјалистичките
испити на пријавените кандидати, на кои им беше одобрено полагањето.
Истите успешно го положија специјалистичкиот испит, по спроведената
постапка се стекнаа со звање специјалисти од нивните области.
Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата
и обврските на студентите на трет циклус студии
Во текот на извештајната година процесирани се сите молби, пријави
и најразлични барања поврзани со статусот, правата и обврските на
студентите на трет циклус студии.
Трет циклус студии во учебната 2017 г. се реализира на Кампус
2, Кампус 3 и Кампус 4. Во учебната 2017 година се процесирани сите
поднесени различни барања и молби од студенти на трет циклус студии.
Постапка за одбрана на докторски труд
Во извештајната година беа процесирани одбраните на докторските
дисертации на пријавените кандидати. Истите успешно ја извршија
одбраната на докторските трудови и со позитивната оценка на комисиите
за одбрана, по јавно спроведената одбрана се стекнаа со звање доктори
на науки: Александар Котевски, Билјана Ковачевиќ, Ванчо Аџиски,
Викторија Максимова, Владимир Маневски, Радмила Каранакова и Шабан
Јакупи, Далибор Серафимовски и Димитрија Ангелков.
Активности на Школата за докторски студии, административна
поддршка на Наставно – научниот совет на докторски студии на Кампус 2,
Наставно – научниот совет на докторски студии на Кампус 3 и Наставно
– научниот совет на докторски студии на Кампус 4
Во согласност со надлежноста на Школата за докторски студии во
чиј состав се Наставно – научниот совет на докторски студии на кампус 2,
Наставно – научниот совет на докторски студии на кампус 3 и Наставно –
научниот совет на докторски студии на кампус 4, одржани се седници на
кои се донесени подолу наведените одлуки.
Наставно- научниот совет на докторски студии на Кампус 2 ги донесе
следните одлуки:
24. седница:
–– Одлука со која се формира Комисија за одбрана на докторскиот труд
од студентот м-р Ванчо Аџиски. Во комисијата се именуваат: проф.
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д-р Зоран Десподов, претседател, проф. д-р Зоран Панов, член, проф.
д-р Благој Голомеов, член, проф. д-р Дејан Мираковски, (интерен
ментор) член, проф. д-р Никола Лилиќ (екстерен ментор) член. Се
закажува јавна одбрана на докторската дисертација на ден 25.11.2016
г. со почеток во 11 часот во свечената сала на Земјоделски факултет
при УГД, Кампус 2.
–– Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија
за оценка на докторската дисертација под наслов „Испитување на
квалитетот на подземните води во Струмичкиот регион како важен
ресурс во земјоделското производство“ од докторандот м-р Билјана
Ковачевиќ бр. 1003-8832 од 10.10.2016 г. се формира Комисија
за одбрана на докторскиот труд во состав: проф. д-р Блажо Боев,
претседател, проф. д-р Душан Спасов, член, проф. д-р Љупчо
Михајлов, член, проф. д-р Саша Митрев (ментор) член, проф. д-р р
Зоран Здравковски (екстерен ментор) член и се определува датум за
јавна одбрана 21.12.2016 г. во 12 часот.
25. седница:
–– Одлука со која се усвојува во целост Извештајот на Рецензентската
комисија за оценка на докторската дисертација под наслов
„Отстранување на јони на никел, кобалт и хром од водени раствори
со примена на природен зеолит“ од докторандот м-р Шабан Јакупи, е
закажува јавна одбрана на докторската дисертација на ден 29.12.2016
г. со почеток во 11.30 на Кампус 2, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип,
пред комисијата во состав: проф. д-р Благој Голомеов, претседател,
проф. д-р Борис Крстев, член, проф. д-р Мирко Маринковски,
член, проф. д-р Мирјана Голомеова (ментор) член, проф. д-р Кирил
Лисичков (екстерен ментор) член.
–– Одлука за усвојување во целост на Извештајот од Рецензентската
комисија за оценка на докторската дисертација под наслов „Адаптивен
систем за давање на препораки врз основа на тагови во е-учење“ од
докторандот м-р Александар Котевски. Се закажува јавна одбрана
на докторската дисертација на ден 29.1.2017 г. со почеток во 12 во
Конференциската сала на Правен факултет, УГД, пред комисијата во
состав: вонр. проф. д-р Сашо Коцески, претседател, проф. д-р Цвета
Мартиновска Банде, член, ментор, проф. д-р Игор Неделковски,
член, екстерен ментор, проф. д-р Татајана Атанасова Пачемска, член,
вонр.проф. д-р Александра Милева, член.
–– Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија
за оценка на докторската дисертација под наслов „Комплексна
интерпретација на геофизички методи“ од докторандот м-р Владимир
Маневски бр. 1003-88/5 од 8.11.2016 г., се закажува јавна одбрана
на докторската дисертација на 29.12.2016 г. со почеток во 13 ч. во
свечената сала на УГД, Кампус 2, пред комисијата во состав: проф.
д-р Гоше Петров, претседател, проф. д-р Тодор Серафимовски, член,
проф. д-р Крсто Блажев, член, проф. д-р Тодор Делипетров (интерен
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ментор) член, проф. д-р Драгана Черних (екстерен ментор) член.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1003-83/2 од 22.11.2016 г.
за продолжување на рокот за студирање, поднесено од Александра
Ристеска, запишана на студиската програма Компјутерска техника и
информатика во учебната 2011/2012 година, се продолжува рокот за
завршување на докторските студии и одбрана на докторскиот труд од
м-р Александра Ристеска, до 19.12.2018 г.
26. седница:
–– Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии на
Драги Пелтечки од Струмица му се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
на студиската програма Рударство во учебната 2016/2017 година. На
кандидатот му се одобрува запишување на трет циклус-докторски
студии врз основа на позитивното Мислење од ННС на ФПТН бр.
1702-338/3 од 21.12.2016 г.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Беким Селими од Ферижај, Косово, му се одобрува запишување на
трет циклус -докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Применета геологија и геофизика во
учебната 2016/2017 година. На кандидатот му се одобрува запишување
на трет циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење
од ННС на ФПТН бр. 1702-338/3 од 21.12.2016 г. Му се определуваат
дигеренцијални испити: Сеизмотектоника и Основи на геофизика.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Саше Митрев од Штип му се одобрува запишување на трет циклусдокторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на
студиската програма Применета геологија и геофизика во учебната
2016/2017 година. На кандидатот му се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење од
ННС на ФПТН бр. 1702-338/3 од 21.12.2016 г.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Влатко Јовановски од Штип му се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
на студиската програма Применета геологија и геофизика во учебната
2016/2017 година. На кандидатот му се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење од
ННС на ФПТН бр. 1702-338/3 од 21.12.2016 г.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии- докторски студии на
Ирена Стојкова од Штип ѝ се одобрува запишување на трет циклусдокторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на
студиската програма Биотехнологија, селекција и семепроизводство
во учебната 2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии врз основа на
позитивното Мислење од ННС на ЗФ бр. 1302-233/32 од 12.12.2016 г.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
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на Теодора Стојанова од Струмица ѝ се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
на студиската програма Машинство, во учебната 2016/2017 година.
На кандидатката ѝ се одобрува запишување на трет циклус-докторски
студии врз основа на позитивното Мислење од ННС на МФ.
Одлука за запишување на трет циклус на студии- докторски студии
на Самоил Самак од Прилеп му се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Наука и технологија на композитни
материјали во учебната 2016/2017 година. На кандидатот му се
одобрува запишување на трет циклус-докторски студии врз основа
на позитивното Мислење од ННС на ТТФ.
Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Александар Велинов од Кочани му се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Компјутерска техника и информатика
во учебната 2016/2017 година. На кандидатот му се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии врз основа на
позитивното Мислење од ННС на ФИ бр.1302-182/3 од 13.12.2016 г.
Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Бисерка Петровска од Скопје ѝ се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
на студиската програма Компјутерска техника и информатика
во учебната 2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии врз основа на
позитивното Мислење од ННС на ФИ бр. 1302-182/3 од 13.12.2016 г.
Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Мирјана Коцалева од Штип ѝ се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
на студиската програма Компјутерска техника и информатика
во учебната 2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии врз основа на
позитивното Мислење од ННС на ФИ бр. 1302-182/3 од 13.12.2016 г.
Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии на
Агон Буџаку од Печ, Косово, условно му се одобрува запишување на
трет циклус студии на студиската програма Компјутерска техника и
информатика, во учебната 2016/2017 година. На кандидатот условно
му се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии врз
основа на Мислење од ННС на ФИ бр. 1302-182/3 од 13.12.2016 г.
Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Казим Хусени од Митровица, Косово, условно му се одобрува
запишување на трет циклус студии на студиската програма Применета
геологија и геофизика, во учебната 2016/2017 година. На кандидатот
условно му се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии
врз основа на позитивното Мислење од ННС на ФПТН бр. 1702-338/3
од 21.12.2016 г.
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–– Одлука за запишување на трет циклус на студии- докторски студии на
Лаудим Беќири од Пеќ, Косово, условно му се одобрува запишување
на трет циклус студии на студиската програма Компјутерска техника
и информатика, во учебната 2016/2017 година. На кандидатот условно
му се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии врз
основа на Мислењето од ННС на ФИ бр. 1302-182/3 од 13.12.2016 г.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии- докторски студии
на Линдита Локу од Приштина, Косово, условно ѝ се одобрува
запишување на трет циклус студии на студиската програма
Компјутерска техника и информатика, во учебната 2016/2017 година.
На кандидатката условно ѝ се одобрува запишување на трет циклусдокторски студии врз основа на Мислењето од ННС на ФИ бр. 1302182/3 од 13.12.2016 г.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии на
Хелал Лума од Качаник, Косово, условно му се одобрува запишување
на трет циклус студии на студиската програма Преработка и контрола
на анимални производи, во учебната 2016/2017 година. На кандидатот
условно му се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии
врз основа на позитивното Мислење од ННС на ЗФ бр. 1302-233/32
од 12.12.2016 г.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Мартин Ѓорѓиев од Штип не му се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
на студиската програма Рударство во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Евица Ефтимова од Штип ѝ се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
на студиската програма Компјутерска техника и информатика
во учебната 2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии врз основа на
позитивното Мислење од ННС на ФИ бр. 1302-182/3 од 13.12.2016 г.
–– Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии
на Филип Кочоски од Прилеп му се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Наука и технологија на композитни
материјали во учебната 2016/2017 година. На кандидатот му се
одобрува запишување на трет циклус-докторски студии врз основа на
позитивното Мислење од ННС на ТТФ бр.2302-115/5 од 12.12.2016 г.
и определување на диференцијални испити: Влакна од нови полимери,
Технички текстил и Механички својства на текстилни материјали.
–– Одлука за формирање комисија за утврдување на подобноста на
темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски труд за
кандидатот м-р Александра Ристеска во состав: вонр.проф. д-р
Сашо Коцески, претседател, проф. д-р Владо Гичев,член (интерен
ментор), проф. д-р Јосиф Јосифовски, член. Комисијата има задача
во рок од три (3) месеци од денот на формирањето, до Наставно –
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научниот совет на докторски студии на Кампус 2 да достави извештај
за подобноста на темата, тезите и оспособеноста на кандидатот за
научна работа.
1. седница:
–– Одлука за давање на согласност на Одлуката бр.1702-338/8 од
21.12.2016 г. за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма за трет циклус – докторски студии на Факултетот за
природни и технички науки, донесена на 20.12.2016 година на седница
на Наставно-научниот совет на ФПТН, за студиската програма
Површинска експлоатација.
–– Одлуката бр.1702-338/7 од 21.12.2016 г. за усвојување на Елаборат
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски
студии на Факултетот за природни и технички науки, донесена на
20.12.2016 година на седница на Наставно – научниот совет на ФПТН,
за студиската програма Подготовка на минерални суровини.
–– Одлуката бр.1702-338/6 од 21.12.2016 г. за усвојување на Елаборат
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски
студии на Факултетот за природни и технички науки, донесена на
20.12.2016 година на седница на Наставно – научниот совет на ФПТН,
за студиската програма Подземна експлоатација.
–– Одлуката бр.1702-309/13 од 6.12.2016 г. за усвојување на Елаборат
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски
студии на Факултетот за природни и технички науки, донесена на
2.12.2016 година на седница на Наставно – научниот совет на ФПТН,
за студиската програма Геологија и геофизика.
–– Одлуката бр.1702-309/14 од 6.12.2016 г. за усвојување на Елаборат
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски
студии на Факултетот за природни и технички науки, донесена на
2.12.2016 година на седница на Наставно – научниот совет на ФПТН,
за студиската програма Наоѓалишта на минерални суровини.
–– Одлуката бр.1702-309/15 од 6.12.2016 г. за усвојување на Елаборат
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски
студии на Факултетот за природни и технички науки, донесена на
2.12.2016 година на седница на Наставно – научниот совет на ФПТН,
за студиската програма Петрологија, минерологија и геохемија.
–– Одлуката бр.1702-309/17 од 6.12.2016 г. за усвојување на Елаборат
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски
студии на Факултетот за природни и технички науки, донесена на
2.12.2016 година на седница на Наставно – научниот совет на ФПТН,
за студиската програма Хидрологија и геотехника.
–– Одлуката бр.1302-233/8 од 12.12.2016 г. за усвојување на Елаборат
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски
студии на Земјоделски факултет, донесена на 12.12.2016 година на
седница на Наставно – научниот совет на ЗФ, за студиската програма
Растителна биотехнологија.
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–– Одлуката бр.1302-233/3 од 12.12.2016 г. за усвојување на Елаборат
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски
студии на Земјоделски факултет, донесена на 12.12.2016 година на
седница на Наставно – научниот совет на ЗФ, за студиската програма
Фитомедицина.
–– Одлуката бр.1302-233/6 од 12.12.2016 г. за усвојување на Елаборат
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски
студии на Земјоделски факултет, донесена на 12.12.2016 година на
седница на Наставно – научниот совет на ЗФ, за студиската програма
Преработка и контрола на анимални производи.
–– Одлуката бр.1302-233/4 од 12.12.2016 г. за усвојување на Елаборат
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски
студии на Земјоделски факултет, донесена на 12.12.2016 година на
седница на Наставно – научниот совет на ЗФ, за студиската програма
Лозарство.
–– Одлуката бр.1302-233/10 од 12.12.2016 г. за усвојување на Елаборат
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски
студии на Земјоделски факултет, донесена на 12.12.2016 година на
седница на Наставно – научниот совет на ЗФ, за студиската програма
Генетика и селекција на растителното производство.
–– Одлуката бр.1302-233/5 од 12.12.2016 г. за усвојување на Елаборат
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски
студии на Земјоделски факултет, донесена на 12.12.2016 година на
седница на Наставно – научниот совет на ЗФ, за студиската програма
Енологија.
–– Одлуката бр.1302-233/9 од 12.12.2016 г. за усвојување на Елаборат
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски
студии на Земјоделски факултет, донесена на 12.12.2016 година на
седница на Наставно – научниот совет на ЗФ, за студиската програма
Наука за земјиштето и хидрологија.
–– Одлуката бр.1302- 233/7 од 12.12.2016 г. за усвојување на Елаборат
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски
студии на Земјоделски факултет, донесена на 12.12.2016 година на
седница на Наставно – научниот совет на ЗФ, за студиската програма
Растително производство.
–– Одлуката бр.2302-111/4 од 29.11.2016 г. за усвојување на Елаборат
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски
студии на Технолошко – техничкиот факултет, донесена на
29.11.2016 година на седница на Наставно – научниот совет на ТТФ,
за студиската програма Наука и технологија на текстил.
–– Одлуката бр.1802-113/11 од 12.12.2016 г. за усвојување на Елаборат
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски
студии на Електротехнички факултет, донесена на 12.12.2016 година
на седница на Наставно – научниот совет на ЕТФ, за студиската
програма Електроенергетика и автоматика.
–– Одлуката бр.1302-182/17 од 13.12.2016 г. за усвојување на Елаборат
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за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски
студии на Факултетот за информатика, донесена на 13.12.2016
година на седница на Наставно – научниот совет на ФИ, за студиската
програма Математички науки.
–– Одлуката бр.1302-182/18 од 13.12.2016 г. за усвојување на Елаборат
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски
студии на Факултетот за информатика, донесена на 13.12.2016
година на седница на Наставно – научниот совет на ФИ, за студиската
програма Компјутерска техника и информатика.
–– Одлука за утврдување на универзитетски изборни предмети за трет
циклус студии и тоа:
• Заштита при работа, предметен наставник проф.д-р Дејан
Мираковски (ФПТН) Географски информационен систем (ГИС),
предметен наставник проф.д-р Тодор Делипетров (ФПТН)
• Методи во биохемиски-физиолошки истражувања, предметни
наставници проф.д-р Лилјана Колева Гудева и проф.д-р Рубин
Гулабоски (ЗФ)
• Методи во научноистражувачката работа, предметни наставници
доц. д-р Емилија Арсов и проф.д-р Саша Митрев (ЗФ),
• Дизајн и примена на текстилни композити, предметни наставници
проф.д-р Винета Сребренкоска и проф.д-р Димко Димески (ТТФ)
• Рециклирање на текстил, предметни наставници доц.д-р Ацо
Јаневски, проф.д-р Винета Сребренкоска и проф.д-р Димко
Димески (ТТФ)
• Конечни елементи – напредни поглавја и примени (ФИ)
• Бизнис процеси и информациони системи (ФИ).
–– Одлука за усвојување на Барање бр.1003-84/1 од 30.1.2017 година за
определување на датум за одбрана на докторскиот труд од докторандот
Александар Котевски и се определи нов датум за одбрана 24.2.2017
г. со почеток во 11 часот, во свечената сала на земјоделски факултет
при УГД, Кампус 2.
28. седница:
–– Одлука за предлог – Конкурс за запишување на студенти на 3. циклус
студии и предлог – број за запишување на студенти на трет циклус –
докторски студии.
–– Одлука за формирање комисија за утврдување на подобноста на
темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски труд за
кандидатот м-р Везирка Јанкулоска во состав: проф. д-р Виолета
Иванова Петропулос – претседател, проф. д-р Горица Павловска член (професор на Технолошко – технички факултет при УКЛО
Битола) и проф. д-р Илија Каров, член.
–– Одлука за усвојување на Барањето бр.1003-86/1 од 28.3.2017 г.
за формирање на формирање на Комисија за оценка и одбрана
на докторскиот труд од кандидатот м-р Димитрија Ангелков и
формирање на комисија за оценка на докторскиот труд во состав:
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––

––

––

––

Сашо Коцески, претседател, вон. професор, Цвета Мартиновска
Банде, ментор, ред. професор, Андреа Кулаков, екстерен ментор,
вон. професор, Факултет за информатички науки и компјутерско
инженерство, УКИМ – Скопје, Владо Гичев, член, ред. професор,
Виолета Димовска, член, ред. професор, Земјоделски факултет, УГД
– Штип.
Одлука за усвојување на Барањето бр.1003-86/2 од 30.3.2017 г.
за формирање на формирање на Комисија за оценка и одбрана на
докторскиот труд од кандидатот м-р Далибор Серафимовски и
формирање на комисија за оценка на докторскиот труд и формирање
на комисија за оценка на докторскиот труд во состав: вонр.проф.д-р
Зоран Здравев, претседател, вонр.проф. д-р Благој Делипетрев, член,
проф. д-р Милка Здравковска, член, проф. д-р Коста Митревски,
екстерен ментор, член, проф. д-р Владо Гичев, ментор, член.
Одлука за формирање на Комисија за утврдување на подобноста
на темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски труд за
студентот на трет циклус студии м-р Александра Ристеска, во
сопстав: вонр.проф. д-р Сашо Коцески, претседател, проф. д-р Владо
Гичев,член (интерен ментор) и проф. д-р Јосиф Јосифовски, член.
Одлука за потврдување на Одлуката за определување на
диференцијални испити бр. 1502-67/10 од 28.2.2017 г. за Агон Буџаку
и Љавдим Беќири, за диференцијални испити се определуваат: Бизнис
процеси и модели, Управување со проекти и примени и Анализа,
моделирање и дизајн на информациски системи.
Одлука за потврдување на Одлуката бр. 1502-67/9 од 28.2.2017 г.
за одбивање на Барање бр. 1003-41/1 од 26.1.2017 г. од студентот
Бисерка Петровска.

29. седница:
–– Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија
за оценка на докторската дисертација под наслов „Анализа и
имплементација на напреден систем за далечинско мониторирање на
пациенти со помош на мобилни уреди“ од докторандот м-р Далибор
Серафимовски бр. 1003-88/1 од 12.4.2017 г. и се формира Комисија
за одбрана на докторскиот труд во состав вонр.проф. д-р Зоран
Здравев, претседател, вонр.проф. д-р Благој Депилетрев, член, проф.
д-р Милка Здравковска, член, проф.д-р Коста Митрески, екстерен
ментор, член, проф. д-р Владо Гичев, ментор, член и се определува
датум за јавна одбрана 31.5.2017 година, со почеток во 12 часот, во
свечената сала на Кампус 2.
–– Одлука за формирање комисија за утврдување на подобноста на
темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски труд за
кандидатот м-р Сања Ристески во состав: вонр.проф. д-р Светлана
Ристеска, од Институтот за современи композити и роботика, Прилеп
– претседател, вонр.проф. д-р Винета Сребренкоска - член и вонр.
проф. д-р Димко Димески- член.
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–– Одлука за формирање комисија за утврдување на подобноста на
темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски труд за
кандидатот м-р Силвана Жежова во состав: вонр.проф. д-р Светлана
Ристеска, од Институтот за современи композити и роботика, Прилеп
-претседател, вонр.проф. д-р Винета Сребренкоска - член и вонр.
проф. д-р Димко Димески - член.
30. седница:
–– Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за
оценка на докторската дисертација од докторандот м-р Димитрија
Ангелков бр.1003-88/2 од 28.4.2017 г. и се формира Комисија за
одбрана на докторскиот труд во состав вонр.проф. д-р Сашо Коцески,
претседател, проф. д-р Цвета Мартиновска Банде, член, ментор, вонр.
проф. д-р Андреја Кулаков, член, екстерен ментор, проф. д-р Виолета
Димовска, член и проф. д-р Владо Гичев, член и се определува датум
за јавна одбрана 7.6.2017 година, со почеток во 11 часот, во свечената
сала на Кампус 2.
–– Одлука за усвојување на Извештајот од комисијата за подобност
на темата „Влезна сеизмичка енергија во објект при интеракција
тло-темел-објект“, тезите и кандидатката м-р Александра Ристеска
за изработка на докторски труд бр.1003-92/1 од 9.5.2017година и
определување на интерен ментор проф.д-р Владо Гичев и екстерен
ментор вонр. проф.д-р Јосиф Јосифовски, Градежен факултет,
УКИМ,Скопје.
–– Одлука за усвојување на Извештајот од комисијата за подобност
на темата „Определување на резидуи од пестициди во јаболка од
Ресенски регион“, тезите и кандидатката м-р Везирка Јанкулоска
за изработка на докторски труд бр.1003-92/2 од 10.5.2017 година и
определување на проф.д-р Илија Каров за интерен ментор и проф.д-р
Горица Павловска, Технолошко-технички факултет, УКЛО, Битола,
за екстерен ментор.
1. седница:
–– Одлука за формирање на Комисија за утврдување на подобноста на
темата, тезите и подобноста на кандидатот за изработка на докторски
труд за кандидатот м-р Весна Маркоска во состав: проф. д-р Љупчо
Михајлов, претседател, проф. д-р Блажо Боев, член и проф. д-р
Рубин Гулабоски, член, ментор.
–– Одлука за усвојување на Извештајот од комисијата за подобност
на темата „Дизајн и перформанси на облека за специјална намена“,
тезите и оспособеноста на кандидатката м-р Сања Ристески за
изработка на докторски труд бр.1003-92/6 од 21.6.2017 година и
определување на интерен ментор вонр.проф.д-р Винета Сребренкоска
и екстерен ментор проф. д-р Горан Дембовски, редовен професор
на Технолошко металуршки факултет, УКИМ, Скопје, Катедра за
текстилна технологија.

192

Годишен извештај

–– Одлука за усвојување на Извештајот од комисијата за подобност на
темата „Примена на текстил во различни геометрии и современи
технологии за добивање на полимерни композитни структури“,
тезите и оспособеноста на кандидатката м-р Силвана Жежова за
изработка на докторски труд бр.1003-92/7 од 21.6.2017 година и
определување на интерен ментор вонр.проф. д-р Винета Сребренкоска
и екстерен ментор проф. д-р Горан Дембовски, редовен професор
на Технолошко-металуршки факултет,У КИМ, Скопје, Катедра за
текстилна технологија.
–– Одлука за Усвојување на Барање бр. 1003-83/1 од 6.10.2017 г.
поднесено од Валентина Бутлеска Ѓороска, за продолжување на
рокот за студирање.
Наставно-научниот совет на докторски студии на Кампус 3 ги донесе
следните одлуки:
3. седница:
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Тања Анѓушева, од Скопје, со која ѝ се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во
медицината во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Снежана Стојковска, од Скопје, со која ѝ се одобрува запишување
на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања
во медицината во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Славица Ѓоргиевска Јовановска, од Ресен, со која ѝ се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Стоматологија,
модул: Базични клинички истражувања во дентална медицината во
учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии- докторски студии
на Ромир Кадриу, од Тетово, со која му се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во
медицината во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Мирела Василева, од Штип, со која ѝ се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во
медицината во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Марјан Маролов, од Штип, со која му се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во
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медицината во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Марија Караколевска-Илова, од Штип, со која ѝ се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Базични и клинички
истражувања во медицината во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Марија Димитровска – Иванова, од Штип, со која ѝ се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Базични и клинички
истражувања во медицината во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Жан Митрев, од Скопје, со која му се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во
медицината во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Дрита Хавзиу, од Тетово, со која и се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Фармацевтски науки во учебната
2016/2017 година.
–– Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии на
Арменд Јашари, од Приштина, Р.Косово, му се одобрува запишување
на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип, на студиската програма Фармацевтски науки во учебната
2016/2017 година.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Александар Серафимов, од Кочани, со која му се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Базични и клинички
истражувања во медицината во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии на
Адријана Штерјовска - Алексовска, од Скопје, со која ѝ се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Базични и клинички
истражувања во медицината во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии-докторски студии
на Софија Петковска, од Штип, со која ѝ се одобрува запишување
на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип, на студиската програма Аналитика на лекови во учебната
2016/2017 година.
–– Одлука за трет циклус на студии-докторски студии за Александар
Стојановски, од Штип, со која му се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во
медицината во учебната 2016/2017 година.
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–– Одлука за трет циклус на студии-докторски студии за Ален
Ѓеорѓијев, од Штип, со која му се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во
медицината во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за трет циклус студии-докторски студии за Гордана Панова,
од Кочани, со која не ѝ се одобрува запишување на трет циклусдокторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
на студиската програма Базични и клинички истражувања во
медицината во учебната 2016/2017 година поради несоодветност на
образованието.
–– Одлука за трет циклус на студии-докторски студии за Данило
Крстевски, од Скопје, со која му се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
на студиската програма Стоматологија, модул: Базични клинички
истражувања во дентална медицина во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за трет циклус на студии-докторски студии за Изаири
Пранвера, од Куманово, со која ѝ се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во
медицината во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за трет циклус на студии-докторски студии за Марија
Хубрева, од Штип, со која ѝ се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во
медицината во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за трет циклус на студии-докторски студии за Тања Пенева
Здравева, од Скопје, со која ѝ се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
на студиската програма Стоматологија, модул: Базични клинички
истражувања во дентална медицина во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за трет циклус на студии-докторски студии за Фисник
Демири, Висар Мифтари и Емилија Петановска-Костова, Маја
Софрониевска-Главинов со која им се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во
медицината во учебната 2016/2017 година.
–– Одлуки: се прифаќа барањето од студентот Марија Атанасова, за
префрлување од студиската програма Биомедицина на студиската
програма Фармацевтски науки, на ФМН, во прва година, прв семестар
во учебната 2016/2017 г.
–– Се прифаќа барањето од студентот Катерина Колевска, за
префрлување од студиската програма Биомедицина на студиската
програма Фармацевтски науки, на ФМН, во прва година, прв семестар
во учебната 2016/2017 г.
–– Се прифаќа барањето од студентот Маја Чочовска, за префрлување
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од студиската програма Биомедицина на студиската програма
Фармацевтски науки, на ФМН, во прва година, прв семестар во
учебната 2016/2017 г.
Наставно-научниот совет на докторски студии на ниво на Кампус 4
ги донесе следните одлуки:
4. седница:
–– Одлуки: На Борјан Ѓорѓиев, м-р по економски науки, му се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Деловна економија
во учебната 2015/2016 година.
–– На Бујар Адиљи, м-р по педагогија, му се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Училишна педагогија во учебната
2015/2016 година.
–– На Марјан Додовски, м-р по географски науки - туризмолог, му
се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,на студиската програма
Деловна економија во учебната 2015/2016 година.
–– На Симона Ангелеска, м-р по право ѝ се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
на студиската програма Деловна економија во учебната 2015/2016
година.
–– На Хајрија Мехмед Шкријељ, мастер на уметност во администрирање
на бизнис ѝ се одобрува условно запишување на трет циклусдокторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на
студиската програма Туризам и угостителство во учебната 2015/2016
година, а договор за студирање Универзитетот со кандидатката ќе
склучи одткако истата ќе достави Решение за нострификација на
дипломите од прв и втор циклус студии и Еквиваленција на оценки за
прв и втор циклус студии.
5. седница:
–– На Ана Станковска, м-р по образование, област социјална
педагогија, ѝ се одобрува запишување на трет циклус-докторски
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Воспитанието и
образованието во раниот детски развој во учебната 2015/2016 година.
6. седница:
–– Согласност на Одлуката за усвојување на елаборат на студиска
програма Македонистика, литературологија, културологија на трет
циклус – докторски студии на Филолошкиот факултет при УГД
Штип, бр.1902-142/5 од 1.12.2016 г., донесена од ННС на Филолошки
факултет.
–– Согласност на Одлуката за усвојување на елаборат на студиска
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програма Воспитание и образование во раниот детски развој на
трет циклус – докторски студии на Факултетот за образовни науки
при УГД Штип, бр.1602-214/5 од 29.11.2016 г., донесена од ННС на
факултетот за образовни науки.
Согласност на Одлуката за усвојување на елаборат на студиска
програма Училишна педагогија на трет циклус – докторски студии
на факултетот за образовни науки при УГД Штип, бр.1602-214/4 од
29.11.2016 г., донесена од ННС на Факултетот за образовни науки.
Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии на
Гордана Серафимовиќ, од Скопје, со која ѝ се одобрува запишување
на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип, на студиската програма Деловна економија во учебната
2016/2017 година. На кандидатката ѝу се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење
од ННС на ЕФ бр. 1202-274/59 од 7.12.2016 г.
Одлука за запишување на трет циклус на студии- докторски студии
на Душко Коцев од Штип со која му се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
на студиската програма Деловна економија во учебната 2016/2017
година. На кандидатот му се одобрува запишување на трет циклусдокторски студии врз основа на позитивното Мислење од ННС на ЕФ
бр. 1202-274/59 од 7.12.2016 г.
Одлука за запишување на трет циклус на студии- докторски студии
на Емилија Николова Христова, од Скопје, со која ѝ се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Деловна економија
во учебната 2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии врз основа на
позитивното Мислење од ННС на ЕФ бр. 1202-274/59 од 7.12.2016 г.
Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии на
Моника Арсова, од Штип, со која ѝ се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
на студиската програма Деловна економија во учебната 2016/2017
година.На кандидатката му се одобрува запишување на трет циклусдокторски студии врз основа на позитивното Мислење од ННС на ЕФ
бр. 1202-274/59 од 7.12.2016 г.
Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Тодор Бадаровски од Скопје со која му се одобрува запишување
на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип, на студиската програма Деловна економија во учебната
2016/2017 година. На кандидатот му се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење од
ННС на ЕФ бр. 1202-274/59 од 7.12.2016 г.
Одлука за запишување на трет циклус на студии- докторски студии
на Ќамиљ Ковачи,, од Скопје му се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
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на студиската програма Деловна економија во учебната 2016/2017
година. На кандидатот му се одобрува запишување на трет циклусдокторски студии врз основа на позитивното Мислење од ННС на ЕФ
бр. 1202-274/59 од 7.12.2016 г.
Одлука за запишување на трет циклус на студии- докторски студии
на Ѓерѓ Гојани од Џаковица, Р.Косово, му се одобрува запишување
на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип, на студиската програма Училишна педагогија во учебната
2016/2017 година.На кандидатот му се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење од
ННС на ФОН бр. 1602-222/3 од 14.12.2016 г., објавените трудови и
реализираните обуки.
Одлука за запишување на трет циклус на студии- докторски студии
на Наташа Колеска, од Прилеп, со која ѝ се одобрува запишување
на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип, на студиската програма Воспитанието и образованието во
раниот детски развој во учебната 2016/2017 година. На кандидатката
ѝ се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии врз
основа на позитивното Мислење од ННС на ФОН бр. 1602-222/4 од
14.12.2016 г., објавените трудови и реализираните обуки.
Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Андреја Мачкиќ од Кичево ѝ се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Туризам и угостителство во учебната
2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење
од ННС на ФТБЛ бр. 2102-601/3 од 14.12.2016 г.
Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Горан Апостоловски од Скопје со која му се одобрува запишување
на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Туризам и угостителство во учебната
2016/2017 година. На кандидатот му се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење од
ННС на ФТБЛ бр. 2102-601/3 од 14.12.2016 г.
Одлука за запишување на трет циклус на студии- докторски студии
на Дарко Мајхошев од Штип со која му се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Туризам и угостителство во учебната
2016/2017 година. На кандидатот му се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење од
ННС на ФТБЛ бр. 2102-601/3 од 14.12.2016 г.
Одлука за запишување на трет циклус на студии- докторски студии
на Јулијана Саздова, од Штип, со која ѝ се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Туризам и угостителство во учебната
2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува запишување на
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трет циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење
од ННС на ФТБЛ бр. 2102-601/3 од 14.12.2016 г.
Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии на
Марина Стојмирова, од Скопје, со која ѝ се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Туризам и угостителство во учебната
2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење
од ННС на ФТБЛ бр. 2102-601/3 од 14.12.2016 г.
Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии на
Риалда Муареми од Печ, Р.Косово, со која ѝ се одобрува запишување
на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Туризам и угостителство во учебната
2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење
од ННС на ФТБЛ бр. 2102-601/3 од 14.12.2016 г.
Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии
на Светлана Костова од Скопје со која ѝ се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Туризам и угостителство во учебната
2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува запишување на
трет циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење
од ННС на ФТБЛ бр. 2102-601/3 од 14.12.2016г .
Одлука за запишување на трет циклус на студии- докторски студии
на Анела Џоковиќ од Печ, Р.Косово, со која условно ѝ се одобрува
запишување на трет циклус студии на студиската програма Туризам
и угостителство, во учебната 2016/2017 година. На кандидатката
условно ѝ се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии
врз основа на позитивното Мислење од ННС на ФТБЛ бр. 2102601/3 од 14.12.2016 г. Кандидатката ќе се запише на трет циклус
студии и ќе склучи договор за студирање со Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип, ако до 30.12.2016 г. достави Решение за признавање
на високообразовна квалификација стекната во странство и
Еквиваленција на оценки издадени од Министерството за образование
и наука на РМ.
Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии на
Ибрахим Маља од Призрен, Р.Косово со која условно му се одобрува
запишување на трет циклус студии на студиската програма Деловна
економија, во учебната 2016/2017 година. На кандидатот условно му
се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии врз основа
на позитивното Мислење од ННС на ЕФ бр. 1202-274/59 од 7.12.2016
г. Кандидатот ќе се запише на трет циклус студии и ќе склучи
договор за студирање со Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, ако
до 30.12.2016 г. достави Решение за признавање на високообразовна
квалификација стекната во странство и Еквиваленција на оценки
издадени од Министерството за образование и наука на РМ.
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–– Одлука за запишување на трет циклус на студии- докторски студии на
Насер Бреса од Гњилане, Р.Косово, со која условно му се одобрува
запишување на трет циклус студии на студиската програма Туризам
и угостителство, во учебната 2016/2017 година.На кандидатот
условно му се одобрува запишување на трет циклус-докторски
студии врз основа на позитивното Мислење од ННС на ФТБЛ бр.
2102-601/3 од 14.12.2016 г. Кандидатот ќе се запише на трет циклус
студии и ќе склучи договор за студирање со Универзитетот „Гоце
Делчев“ Штип, ако до 30.12.2016 г. достави Решение за признавање
на високообразовна квалификација стекната во странство и
Еквиваленција на оценки издадени од Министерството за образование
и наука на РМ.
–– Одлука за запишување на трет циклус на студии- докторски студии
на Фламур Буљаку од Приштина, Р.Косово, со која условно му се
одобрува запишување на трет циклус студии на студиската програма
Деловна економија, во учебната 2016/2017 година. На кандидатот
условно му се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии
врз основа на позитивното Мислење од ННС на ЕФ бр. 1202-274/59 од
7.12.2016 г. Кандидатот ќе се запише на трет циклус студии и ќе склучи
договор за студирање со Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, ако
до 30.12.2016 г. достави Решение за признавање на високообразовна
квалификација стекната во странство и Еквиваленција на оценки
издадени од Министерството за образование и наука на РМ.
7. седница:
–– Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на елаборат
на студиска програма Туризам и угостителство на трет циклус –
докторски студии на Факултетот за туризам и бизнис логистика
при УГД Штип, бр.2102-507/6 од 10.11.2016 г., донесена од ННС на
Факултетот за туризам и бизнис логистика.
–– Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на елаборат
на студиска програма Деловна економија на трет циклус – докторски
студии на Економскиот факултет при УГД Штип, бр.1202-284/5 од
21.12.2016 г., донесена од ННС на Економски факултет.
–– Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на елаборат
на студиска програма Политички науки - политички системи на трет
циклус – докторски студии на Правниот факултет при УГД Штип,
бр. 1102-48/5 од 6.2.2017 г., донесена од ННС на Правниот факултет.
–– Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на елаборат
на студиска програма Правни науки - човекови права и слободи на
трет циклус – докторски студии на Правниот факултет при УГД
Штип, бр.1102-48/4 од 6.2.2017 г., донесена од ННС на Правниот
факултет.
–– Одлука за утврдување на Листа на слободни изборни предмети за
трет циклус студии - универзитетски изборни предмети:
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Факултет за туризам и бизнис логистика:
Управување со проекти, предметен наставник доц. д-р Дејан
Методијевски
• Туристички маркетинг, предметен наставник проф.д-р Златко
Јаковлев.
Факултет за образовни науки:
• Интеркултурна педагогија, предметни наставници доц.д-р Деспина
Сивевска и доц. д-р Даниела Коцева,
• Образование за животна средина, предметен наставник проф.д-р
Снежана Ставрева Веселиновска.
Филолошки факултет:
• Емоционалната писменост и интелигенција во образованието,
предметен наставник проф. д-р Виолета Димова,
• Напреден академски странски јазик (англиски/германски), предметни
наставници проф.д-р Нина Даскаловска и проф. д-р Билјана
Ивановска.
Економски факултет
• Менаџмент на човечки ресурси
• Претприемништво
Правен факултет
• Право на интелектуална сопственост, предметен наставник доц.д-р
Марија Амповска.
• Меѓународна трговска арбитража, предметен наставник доц.д-р
Борка Тушевска Гавриловиќ.
–– Предлог – одлука проф.д-р Јован Ананиев да биде предложен за избор
за Претседател на Наставно-научниот совет на докторски студии на
Кампус 4,за период од две години.
•

8. седница:
–– Одлука за формирање комисија за утврдување на подобноста на
темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски труд за
кандидатот м-р Петар Поп – Арсов во состав: вонр.проф. д-р Јадранка
Денкова- претседател, проф. д-р Јован Ананиев, член и вонр.проф.
д-р Андон Мајхошев, член.
–– Одлука за формирање комисија за утврдување на подобноста на
темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски труд за
кандидатот м-р Васко Шутаров во состав: вонр.проф. д-р Андон
Мајхошев - претседател, проф. д-р Јован Ананиев, член и вонр.проф.
Страшко Стојановски, член.
–– Одлука за формирање комисија за утврдување на подобноста на
темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски труд за
кандидатот м-р Анета Стојановска-Стефанова во состав: вонр. проф.
д-р Игор Камбовски, претседател, проф. д-р Јован Ананиев, член и
вонр.проф. д-р Андон Мајхошев, член.
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9. седница:
–– Одлука за усвојување на Извештајот бр. 1003-92/3 од 12.06.2016
г. од Комисија за утврдување на подобноста на темата „ Влијание
на политичките процеси врз културните дипломатии на државите
формирани од поранешна СФРЈ“, тезите и оспособеноста на
кандидатот м-р Васко Шутаров за изработка на докторски труд, за
интерен ментор при изработката на докторскиот труд се определува
проф-д-р Јован Ананиев, за екстерен ментор при изработката
на докторскиот труд се определува проф. д-р Татјана Дронзина,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Софија.
–– Одлука за усвојување на Извештајот бр. 1003-92/4 од 12.6.2016 г. од
Комисија за утврдување на подобноста на темата „Признавање на
државите во меѓународното право и меѓународните односи“, тезите
и оспособеноста на кандидатот м-р Анета Стојановска-Стефанова за
изработка на докторски труд, за интерен ментор при изработката на
докторскиот труд се определува проф-д-р Јован Ананиев, за екстерен
ментор при изработката на докторскиот труд се определува проф.д-р
Панде Лазаревски, УКИМ Скопје.
–– Одлука за усвојување на Извештајот бр. 1003-92/5 од 12.6.2016 г.
од Комисија за утврдување на подобноста на темата „Создавањето
и примената на правните акти во Советот на Европа во функција
на заштита на државните интереси на земјите членки“, тезите и
оспособеноста на кандидатот м-р Петар Поп Арсов за изработка на
докторски труд, за интерен ментор при изработката на докторскиот
труд се определува проф-д-р Јован Ананиев, за екстерен ментор
при изработката на докторскиот труд се определува проф.д-р Илија
Тодоровски, Универзитет „Свети Климент Охридски“ - Битола.
–– Одлука за формирање комисија за утврдување на подобноста на темата
„Фактори и можности за развој на туризмот и угостителството во
општина Пеќ-Р.Косово“, тезите и оспособеноста на кандидатот м-р
Хајрија Шкријељ за изработка на докторски труд во состав: проф. д-р
Елизабета Митрева - претседател, проф.д-р Никола Димитров, член
и проф.д-р Нако Ташков, член.
10. седница:
–– Одлука за усвојување на Извештајот од комисијата за Комисија
за утврдување на подобноста на темата „Фактори и можности за
развој на туризмот и угостителството во општина Пеќ-Р.Косово“,
тезите и кандидатот за изработка на докторски труд за студентот
на трет циклус студии м-р Хајрија Шкријељ. За интерен ментор при
изработката на докторскиот труд се определува - проф-д-р Нако
Ташков, за екстерен ментор при изработката на докторскиот труд се
определува проф.д-р Сретен Миладиновски, редовен професор, МИТ
универзитет, визитинг професор на Приштинскиот универзитет од
2005 и Универзитетот во Пеќ од 2014.
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–– Одлука за усвојување на барање бр.1003-84/5 од 05.10.2017г. за
промена на изборен предмет поднесено од Огнен Алексоски.на место
Статистичка анализа, изборен предмет да биде Маркетинг.
Заклучок: да се извести ректорската управа во врска со настаната
ситуација и даде насоки како да се постапува во случај кога студентите на
трет циклус студии се запишале на докторски студии, а немаат никакви
активности, не подмириле финансики обврски, не ги спроведуваат
административните обврски во студирањето, а менторот е ограничен со
бројот на студенти кои може да ги менторира на вкупно три студенти,
односно дали менторот ќе може да се откаже од дадената Изјава за
ментор, бидејќи од тоа зависи бројот на студенти за кои ќе биде распишан
наредниот Конкурс, и каков ќе биде статусот на тие студенти, кои имаат
добиено потпишана Изјава за ментор на трет циклус студии.
Конурс за запишување на студенти на трет циклус студии докторски студии за учебната 2017/2018
Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии –
докторски студии за учебната 2016/2017 година е распишан за акредитирани
студиски програми кои се реализираат на Кампус 2, Кампус 3 и Кампус 4.
Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии –
докторски студии опфаќа дваесет и три студиски програми, а бројот на
слободните места за запишување на студенти на трет циклус-докторски
студии е определен во согласност со бројот на слободни акредитирани
ментори. Запишани се вкупно педесет и шест студенти на трет циклус
студи.
Промоција на доктори на науки
Промоцијата на доктори на науки традиционално е извршена
на патрониот ден на Универзитетот. Докторите на науки свечено се
промовирани од страна на ректорот на универзитетот. Во 2017 година
во доктори на науки промовирани се: Александар Котевски, Билјана
Ковачевиќ, Ванчо Аџиски, Викторија Максимова, Владимир Маневски,
Радмила Каранакова и Шабан Јакупи.
Процесирање на постапките за избор на соработници и наставници на
единиците на Универзитетот
Во текот на 2017 година процесирани се сите постапки за избор на
наставници на единиците на Универзитетот, во согласност со потребите
на единиците и можностите на Универзитетот.
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 согласноста на постапката
со позитивните прописи и објавувањето на Рефератите од рецензентските
комисии во Универзитетскиот билтен.
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Изработка на предлог акти за потребите на Универзитетот, како и
други тековни активности
Во извештајната година тековно беа изработувани и процесуирани
измени и дополнување на акти на УГД, измени на акти на УГД, согласно
потребите и заради усогласување со повисоките правни акти:
–– Правилници за изменување и дополнување на Правилниците на
универзитетот од различни области;
–– Пријави за Конкурс запишување на студенти за втор циклус студии
за учебната 2017/2018 година;
–– Пријави за Конкурс за запишување на студенти на трет циклусдокторски студии во учебата 2017/2018 година;
–– Договори за студирање за студентите на втор циклус студии во
2017/2018 година;
–– Договори за студирање за студентите на трет циклус-докторски
студии во учебната 2017/2018 година;
–– Учество во изработката на Студентските информатори за втор
циклус студии;
–– Усогласување на процедурите и обрасците во согласност со
потребите за стандардизација на универзитетот, како и други акти на
универзитетот.
Постапки за одобрување на стипендии за трет циклус студии –
докторски студии на вработени соработници на Универзитетот
Во оваа година исто така продолжи стратегијата за стипендирање на
вработените соработници на универзитет, без разлика дали се запишани
на докторски студии на УГД или на друг универзитет во земјава или во
странство.
Постапките за одобрување на средства за финансирање на
научноистражувачки проекти
Во согласност со Правилникот за начинот и условите на користење
на средства од фондот за научноистражувачка работа од страна на
вработените научноистражувачки работници на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во извештајната година се реализира Конкурс за
доделување финансики средства за научноистражувачки проекти во кои
главни носители и учесници се наставници и соработници и проекти во кои
главен истражувач е наставник, а учесниците се само студенти. Согласно
со одредбите од цитираниот Правилник прецесирани се и постапките за
прифаќање на завршните извештаи или барања за продолжување на рокот
за завршување на научноистражувачките проекти финансирани од УГД.
Постапки за реакредитација на студиски програми за втор
циклус студии и акредитација на ментори на втор циклус студии
Согласно со одредбите од ЗВО иницирани се постапки за
реакредитирање на студиските програми од втор циклус студии.
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Комплетираните елаборати за акредитација на студиски програми од втор
циклус студии се доставени до Одборот за акредитација и евалуација на
високото образование за добивање на Решение за акредитација. Согласно
со измените на одредбите од ЗВО за сите наставници кои исполниле
услов да бидат ментори на втор циклус студии, а кои доставиле соодветен
материјал, иницирани се постапки за акредитирање на ментори за втор
циклус студии со доставување на Барање за акредитирање на ментори за
втор циклус студии до Одборот за акредитација на високото образование.
Постапки за реакредитација на студиски програми за трет
циклус и ментори на трет циклус студии
Согласно со одредбите од ЗВО иницирани се постапки за акредитирање
на студиските програми од трет циклус студии. Комплетираните елаборати
за акредитација на студиски програми од трет циклус студии доставени
се до Одборот за акредитација и евалуација на високото образование за
добивање на Решение за акредитација.
Согласно со измените на одредбите од ЗВО за сите наставници кои
исполниле услов да бидат ментори на трет циклус студии, а кои доставиле
соодветен материјал, иницирани се постапки за акредитирање на ментори
за трет циклус студии со доставување на Барање за акредитирање на
ментори за трет циклус студии до Одборот за акредитација на високото
образование.
ЗАКЛУЧОЦИ
Правејќи споредба на податоците за работењето во извештајната
година и претходните години, може да се заклучи дека е обезбеден
висок степен на стручност, ажурност и квалитет во постапувањето при
извршувањето на задачите и обврските на вработените.
Во процесот на имплементација на стандардите согласно Системот
за менаџмент со квалитетот на Универзитет, вработените се придржуваа
кон востановените процедури и ги користеа стандардизираните обрасци.
Обемот на обврските и работните задачи на вработените во споредба
со минатата година е значително зголемен, но сепак е задржано високо
ниво на квалитет и квантитет во извршувањето на работните задачи.
Разгледувајќи ги сите активности кои се преземени може да се заклучи
дека успешно се завршени сите обврски, а задачите се исполнувани,
квалитетно и навремено.Во наредниот период треба да се идентификуваат
евентуални слабости и недоследности при извршувањето на функциите
со континуирано следење на работењето на сите извршители и решавање
на евентуалните поплаки и забелешки од студентите или наставниците
ангажирани на вториот и третиот циклус студии.
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ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИБЛИОТЕЧНО РАБОТЕЊЕ
		
Вовед
И во 2018 година Одделението за библиотечно работење
(Универзитетската библиотека) успешно ги извршуваше работните
задачи што пред неа беа поставени. И оваа година беше вршен прием
на библиотечниот материјал, истиот беше стручно обработуван (рачно
и компјутерски) и беше дистрибуиран до библиотеките на единиците
на Универзитетот. Меѓутоа, оваа година, за разлика од минатата 2017
година, беа добиени драстично помал број книги, а причината е во тоа што
оваа година изостанаа големиот број книги кои неколку години пред тоа
континуирано беа доставувани од претходната Влада на РМ како донација
за УГД. Иако тие книги содржеа стручни наслови со вредни содржини
сепак истите беа испраќани во големи количества далеку над потребите
на УГД, за што ние редовно реагиравме, но без резултат. Големото
количество вакви книги за кои реално нема простор каде да се сместат и
денес ги оптоварува магацините и други простории на УГД.
Книгите во 2018 година исто така се добиваа главно врз две основи:
купување од страна на субјекти од УГД и донации. Донациите главно беа
од страна на поединечни автори, но и од одредени институции.
Исто како и досега, ново добиените книги најнапред се евидентираа,
т.е. архивираа во Деловодна книга, а за книгите кои се набавени со
фактура се изготвуваа сметководствени пресметки поединечно за секоја
книга. Потоа на секој влезен или излезен документ се вршеше архивирање
(а доколку нема список на книги се правеше записник), потоа се вршеше
скенирање и нивно внесување во компјутерскиот програм Suscriptor.
И оваа година се продолжи со вршењето техничка и стручна
обработка (каталогизација на библиотечниот материјал) според
меѓународните стандарди за библиотечно работење (UNIMARK). Се
вршеше и компјутерската обработка во библиотечниот оперативниот
програм FACIT.
Во текот на годината се вршеше и прием и средување на вратени
задолженија по налози по факултети. На крајот е изработен и Годишен
извештај за работата на Одделението за библиотечно работење
(Универзитетската библиотека) при Универзитетот„Гоце Делчев“ Штип
за 2018 година.
Се запишуваа студенти и вработени и истите се услужуваа со
библиотечниот фонд, а воедно и им се даваа информации во врска со
расположливата литература во библиотеката.
Структура
Во 2018 година, во Одделението за библиотечно работење
(Универзитетската библиотека) работеа:
М-р Александар Донски (раководител, сместен во просторијата на
Универзитетската архива, каде се наоѓаат и печатите на Одделението за
библиотечно работење).
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Цвета Димитриева (Библиотека на Економски факултет)
М-р Мима Костова (Библиотека на ФОН, задолжена за обработка на
стариот фонд книги, но и на ново добиените книги). На крајот од септември
Мима Костова замина на одмор, а потоа и на породилно отсуство.
Љуба Миланова (библиотеки на Кампус 2)
М-р Јасминка Соколовска (библиотеки на Кампус 4)
Марио Параклиев (библиотеки на Кампус 4)
Роза Јовановска (библиотека во Наставен центар Скопје)
М-р Владимир Китанов (библиотека на Факултет за медицински
науки)
М-р Маријана Кротева (библиотека на ФОН)
Заклучок
Во текот на 2018 година во Универзитетската библиотека при УГД
се реализирани низа активности, кои во продолжение ќе ги наброиме.
-

-

-

-

Техничка обработка на библиотечниот фонд. Оваа обработка
се состои од потпечатување, заведување во инвентарна книга,
сигнирање, инвентарирање во самите книги, пишување на картон
на книгата. Правење пресметка на книгите по фактура. Креирање
компјутерски запис во библиотечниот програм FACIT. Правење
задолженија за книгите, архивирање и препракање на книгите по
факултетските библиотеки.
Скенирање на архивираните докумeнти и нивно внесување во
Suscruptor.
Тековно услужување со книги и друг библиотечен фонд. Во текот
на целата година студентите, постдипломците, професорите и
останатите вработени на УГД од сите факултети редовно беа
услужувани со книги и друг библиотечен фонд.
Издавање потврди на дипломирани студенти. И во текот на оваа
година вработените во Универзитетската библиотека издаваа потврди
на дипломирани студенти дека не должат книги откако претходно
истите беа проверувани.
Електронско внесување на обработени наслови на книги од проектот
на Влада на РМ во електронската евиденција.
Внесување на потребните податоци на актуелни библиотечни членови
на библиотеката на Кампус 4 во библиотечниот програм FACIT.
Прием на задолженија на книги, нивна проверка и средување во
класор.
Прием на нови книги од поголеми или помали донации од институции
и поединци.
Попис на оштетените книги од библиотеката во Кочани кои беа
дислоцирани во Кампус 4. Пописот го реализираа: Јасминка
Соколовска, Марио Параклиев и Александар Донски. Во март беа
прегледани неколку илјади книги донесени од Кочани при што беа
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-

-

-

-

-
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издвоени околу 1100 оштетени книги и истите беа попишани и
внесени во соодветен записник.
Работа во Универзитетската архива. Во 2018 година продолжи
ангажманот на дел од вработените во Одделението за библиотечно
работење во средувањето на главната Универзитетска архива.
Станува збор за обемна работа на средување на илјадници студентски
досиеја и илјадници документи сместени во класори. Иако за кратко
време се постигнаа видливи резултати, оваа работа се уште е во тек.
Во текот на 2018 година беа донесени нови неколку илјади студентски
досиеја (главно од ФМН) и класори со документи од некои единици
на УГД. Класорите со документи поединечно се проверуваа и се
редеа хронолошки и според единиците од каде потекнуваат. На сите
рафтови и шкафови се пишуваа нови соодветни натписи во врска со
нивната содржина, а повеќе стотици од веќе наредените досиеја се
прередуваа за да се направи место за ново донесените. Истовремено,
покрај средувањето на досиејата и архивската документација, се
услужуваа и странки (вработени на УГД) кои имаа потреба од
користење на архивската граѓа.
На 18 и 19 мај седум вработени од Одделението за библиотечно
работење присуствуваа на семинар во Берово заедно со вработени од
други единици на УГД.
На 25 септември Цвета Димитриева и Александар Донски
присуствуваа на кратка обука за користење на новите документи
кои се дел од Системот за менаџмент со квалитет по стандардот
ИСО 9001:2015, а на 27 септември Димитриева и Донски успешно
ја претставија работата на Одделението за библиотечно работење
пред претставниците на „Аудит на лице место“ од Скопје со што
придонесоа во октомври УГД да добие сертификат.
Во октомври 2018 голем дел обработени и необработени книги од
Кампус 4 (неколку илјади на број), се дислоцирани во Гевгелија
заради ослободување на просторијата во која се наоѓале за други
потреби. Кога сме кај Кампус 4 да го кажеме и тоа дека таму се уште
има обработени книги наменети за ФМН, како и за Машински и
Технолошки факултет кои со месеци стојат во Кампус 4 и зафаќаат
место и истите се уште не се однесени во соодветните факултети.
Обработка на стариот фонд книги на ФОН. По растурањето на
Центарот за обработка на книги, М-р Мима Костова продолжи
компјутерски да го обработува стариот фонд од над 13.000 книги.
Оваа обемна работа се уште е во тек. Истовремено М-р Мима Костова
(како една од четирите овластени библиотекарки за обработка) ги
обработува и бројните ново пристигнати книги на ФОН, се до своето
заминување на одмор, а потоа и на породилно отсуство.
Тековна комуникација со факултетите и останатите единици на УГД.
Оваа комуникација се одвиваше постојано главно по е-маил или
телефонски и истата е поврзана со тековни активности поврзани со
работата на Одделението за библиотечно работење.
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На крајот да заклучиме дека работата во Одделението за библиотечно
работење (Универзитетската библиотека) на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во 2018 година, т.е. во сите библиотеки распоредени по единиците
на УГД, се одвиваше според зацртаните работни задачи во Правилникот за
работа. И натаму останаа за решавање проблемите поврзани со недостиг
на простор во некои факултетски библиотеки, а во библиотеката во
Скопје фалат дополнителни рафтови.
Книгите од поранешната Централна библиотека и натаму стојат
во просторија во Кампус 4, со тоа што голем дел од нив во октомври се
пренесени во Гевгелија.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКА АРХИВА
Прв циклус на студии
На почетокот на учебна 2017-2018 година беше објавен конкурсот
за упис на студенти на прв циклус студии со вкупно 5212 слободни места.
Датумите за пријавување и поднесување документи беа следните:
- Прв рок: 14,15 и 16.8.2017 г.
- Втор рок: 24 и 25.8.2017 г.
- Трет рок: 4 и 5.9.2017 г.
-

Примените студенти можеа да се запишат на следните уписни рокови:
Прв уписен рок: 25 и 26.8.2017 г.
Втор уписен рок: 5 и 6.9.2017 г.
Трет уписен рок: 15 и 16.9.2017 г.

На трите уписни рокови се запишаа студенти согласно Конкурсот,
вклучувајќи ги сите дополнителни квоти (националности, бранители, лица
со посебни потреби, лица без родители, лица растени во домови и др).
По уписите бројот на студенти по факултет во рамките на
Универзитетот „Гоце Делчев“ е следниот:
Економски факултет
Електротехнички факултет
Земјоделски факултет
Ликовна академија
Машински факултет
Музичка академија
Правен факултет
Технолошко-технички факултет
Факултет за информатика
Факултет за медицински науки
Факултет за образовни науки
Факултет за природни и технички науки
Факултет за туризам и бизнис логистика
Филмска академија

770
171
471
37
211
253
422
218
507
2567
265
671
1830
23
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Филолошки факултет
ВКУПНО

673
9089

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
Двајца 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
Двајца 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
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
Двајца 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
Двајца 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 :
• 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
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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
Двајца 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
Двајца 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
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 :
Ликовна академија
–– Филмска академија
–– Ликовна академија
Во текот на годината се одржаа сите испитни сесии согласно
академскиот календар.
Во текот на годината се одржаа две свечени доделувања на дипломи
на студенти од прв циклус студии (декември и март).
Во текот на годината студентите полагаа согласно календарот во
септемвриска, октомвриска, декемвриска, февруарска, априлска и јунска
сесија.
Втор и трет циклус на студии
Планираните активности за работа за 2017-2018 год. се реализирани
во целост.
Во текот на 2017-2018 година се реализирани и дополнителни
активности а согласно потребите на Универзитетот.
Во спроведувањето на активностите во тековната 2017-2018
година непосредно се соработуваше со Единиците на универзитетот и
универзитетските центри.
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Кабинетот на проректорот за наука работеше со еден проректор
за наука, еден секретар за правни прашања и студентски прашања за
втор и трет циклус студии каде се вработени четири референти и еден
раководител, кој воедно е раководител и на студентски прашања и на
првиот циклус студии.
Процесирањето на јавните одбрани на специјалистичките/
магистерските трудови на студентите на единиците се врши со
административна поддршка на комисиите за одбрана од страна на
секретарите на единиците или секретарот за правни прашања во кабинетот
на проректорот за наука. Во текот на 2017-2018 година процесирани се
одбрани на магистерски/специјалистички трудови на дванаесет единици
на Универзитетот.
Во рамките на прославата на патрониот ден на Универзитетот, беше
организирана и процесирана постапка за промоција на магистрираните/
специјализираните студенти од сите единици на Универзитетот кои
изведуваат втор циклус студии.
Во текот на оваа година Универзитетот објави и реализираше
Конкурс за запишување на студенти на втор циклус студии за учебната
2017-2018 година.
Конкурсот беше распишан за тринаесет единици на универзитетот за
над 120 студиски програми и модули.
Во реализацијата на овој конкурс учествуваа конкурсникомисии на
единиците и универзитетската конкурсна комисија.
Број на запишани студенти по факултет:
1. ФПТН – 23
2. Информатика – 1
3. ФТБЛ – 3
4. Електротехнички – 2
5. Економски – 24
6. Медицински науки – 33
7. Земјоделски – 4
8. Музичка – 3
9. Технолошко-технички – 1
10. Правен – 34
11. Фон – 2
12. Филолошки – 11
13. Машински –
Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии –
докторски студииза2017-2018 опфаќа три кампуси со 10 факултети и
23 студиски програми, а бројот на слободните места за запишување на
студенти на трет циклус - докторски студии е определен во согласност со
бројот на слободни акредитирани ментори. Пријавувањето и запишувањето
на кандидатите се врши во два уписни рока: септември и февруари.
Број на запишани студенти по кампуси и факултети за 2017-2018 во
прв уписен рок:
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Кампус 2:
Факултет за природни и технички - 2
Кампус 4:
- Економски факултет – 1
- Факултет за туризам и бизнис логистика – 2
- Факултет за образовни науки – 2
Кампус 3:
- Факултет за медицински науки – 14
Број на запишани студенти по кампуси и факултети за 2017-2018 во
втор уписен рок:
Кампус 2:
- Машински факултет – 2
Кампус 4:
- Факултет за туризам и бизнис логистика – 2
- Факултет за образовни науки – 1
Кампус 3:
- Факултет за медицински науки – 4
Бројот на студенти кои докторираа во 2017-2018:
Кампус 2:
- Техничко-технолошки факултет – 1
- Земјоделски факултет - 1
Во рамките на прославата на патрониот ден на Универзитетот, беше
организирана и процесирана постапка за промоција на докторираните
студенти од сите единици на Универзитетот кои изведуваат трет циклус
студии.
		
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
Во периодот од 2017/2018 година, преку ОДУ при УГД, се реализираа
следниве активности:
-

Обуки:
Обука од областа на дентална медицина: Оралнохируршки
процедури во менаџментот на флап-дизајн: резенки, инструменти и
техники на шиење – основно ниво, предавач: проф. д-р Цена Димова,
Факултетот за медицински науки при УГД.
Обука од областа на маркетинг: Пронаоѓање и искористување
на пазарни можности преку: истражување на пазар, брендирање и
промоција на социјални медиуми, предавачи: доц. д-р Тамара Јованов
Апасиева, Економски факултет при УГД, д-р Ива Дујак, Петар
Георгиевски.
Верификација на 2 посебни програми за неформално образование на
возрасни:
Преку ЦДУ при УГД, беа верификувани две посебни програми од
областа на земјоделските науки и тоа:
Програма со која ученикот се стекнува со назив : Нанесувач на
ѓубрива во земјоделското производство и,
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Програма со која учесникот се стекнува со назив: Заштитар на
земјоделски култури. Верификацијата се реализираше согласно Законот
за образование на возрасните, во постапката пред Центарот за образование
на возрасни во Република Македонија.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА Е-УЧЕЊЕ
Вовед
Основната цел на Одделението за е-учење (ОЕУ) е да се воведат
модерни форми на учење на Универзитетот „Гоце Делчев“, нови
технологии: (интерактивни табли, графички табли, мултимедиски софтвер
и хардвер, аудиовизуелна опрема и друго), како и перманентни обуки на
наставници, учители, студенти и ученици од универзитети и училишта во
Република Македонија.
Од неговото основање, Одделението за е-учење во континуитет
успешно ги извршува своите активности и обврски како придонес во
целокупното функционирање на Универзитетот. Во 2018 година, покрај
бројните секојдневни активности, ОЕУ изврши неколку надградби на
системот за електронско учење, повторно го спроведе електронското
тестирање за универзитетските изборни предмети и одржа неколку обуки
на наставничкиот кадар на УГД.
Структура
Одделението за е-учење во 2018 година функционираше во состав:
Бр.

Презиме и име

Звање

1.
2.
3.

проф. д-р Зоран Здравев
м-р Стојанче Спасов
Борче Јаневски

раководител на Одделение за е-учење
советник за е-учење
систем администратор

Извештај за активностите на Одделението за е-учење
Во периодот од ноември 2017 до октомври 2018 година во рамките на
Одделението за е-учење се реализираа голем број на активности, според
предвидената програма за работа. Во континуитет е даден преглед на
реализираните редовни и вонредни активности од страна на Одделението
за е-учење.
Секојдневните активности кои се извршувани во Одделението за
е-учење во периодот од ноември 2017 до октомври 2018 година вклучуваат,
но не се лимитирани на:
–– Одржување, ажурирање и надградба на Moodle платформата за
е-учење
–– Доделување привилегии на наставничкиот кадар за креирање на
курсеви на Moodle платформата
–– Ажурирање на курсеви на новиот систем на Moodle платформата
–– Уредување на кориснички профили
–– Решавање на проблеми со кориснички профили
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––
––
––
––
––

Техничка поддршка на ОЕУ
Администрација на повици
Корисничка и телефонска поддршка
Статистика на курсеви на Moodle платформата
Спроведување на електронско тестирање на универзитетски изборни
предмети (5278 обиди на студенти)

Во склоп на Одделение за е-учење исто така се извршуваат
дополнително и следните активности:
–– Спроведување на обуки во Одделението за е-учење
–– Редовно ажурирање на нови верзии на софтвер на веб серверот и на
веб сервисот е-библиотека
–– Целосна поддршка на сите нови е-книги, е-скрипти и е-практикуми
во е-Библиотекана УГД
–– Редовно ажурирање на нови верзии на софтвер на веб серверот и на
веб платформата на УГД Scholar
–– Техничка поддршка на УГД репозиториум (обработка и прикачување
на трудови; секојдневно регенерирање на апстракти и прегледи за
приказ на нови трудови)
–– Целосна поддршка за новите зборници и списанија на сите факултети
на УГД
–– Одржување на хардвер и софтвер на Кампус 2 (амфитеатри,
предавални, простории, канцеларии)
Од средината на мај 2014 ЦЕУ започна со детално евидентирање
на извршените активности и истите редовно ги објавува на порталот на
одделението (http://ceu.ugd.edu.mk/aktivnosti.php).
Од тој период до денес, меѓу другото, реализирани и евидентирани се
и следните активности на вработените во Одделението за е-учење:
–– Примени и реализирани повици: 5,816
–– Примени и испратени пораки: 7,125
–– Конверзации преку Skype комуникатор: 2,410
–– Одобрени трудови во е-Репозиториум: 13,904
–– Техничка обработка и прикачување на е-книги во е-Библиотека: 640
Значајно е да се одбележи дека Одделението за е-учење во 2014 година
започна со спроведување на проектот за „Електронско тестирање за
универзитетските изборни предмети“ со кој беше предвидено тестирањето
за 24 предмети да се одвива електронски преку системот за е-Учење.
Во контекст на овој проект вработените во одделението секојдневно
овозможуваа поддршка и помош на наставничкиот кадар за внесувања
на прашањата за тестирање во системот, а потоа и при спроведување на
тестирањата. Исто така и оваа 2018 година тестирањата се спроведуваа во
секоја сесија, во повеќе градови и вкупниот број на тестирани студенти од
почетокот до сега изнесува 23,007.
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Извештај за реализираните проверки на системот за е-учење
Од септември 2013 година покрај извештаите за тековните активности
на Одделението за е-учење се изработуваат и извештаи за реализирани
проверки на системот за е-учење.
Во периодот од ноември 2017 година до октомври 2018 година беа
реализирани следниве софтверските проверки:
–– Проверка на функционалноста на базата
–– Следење на статистиката
–– Извршена проверка и адаптирање на cron
–– Проверка на безбедносната конфигурација
–– Проверка на политиката за најавување
–– Проверки дали има нова верзија (надградба е извршена 4 пати)
–– Уредување и одржување на Moodle платформата
–– Ажурирање на Moodle платформата
–– Решавање на проблеми со кориснички профили
–– Уредување на кориснички профили
–– Ажурирање на курсеви на Moodle платформата
–– Помош при креирање на курсеви
–– Бришење на неактивни курсеви (вкупно: 96)
–– Бришење на неактивни корисници (вкупно: 5570)
Систем за управување со учењето (Learning management System
–Moodle)
Одделението за е-учење за потребите на наставниците, соработниците
и студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ го управува „Системот за
електронско учење“. Системот кој се применува од 2008 година е базиран
на платформата Moodle и до јули 2011 год. се користеше верзијата на
Moodle 1.9 која беше инсталирана на сервер со скромен капацитет (20
GB мемориски простор без можност за проширување). Во јули 2011
год. е инсталирана нова платформа со верзија Moodle 2.1 и на сервер со
поголеми можности и во многу кратко време е усвоена за редовна работа.
Од тој период до денес платформата континуирано се надградува со
најновите верзии. На крајот на 2013 се врши надградба од верзијата 2.5.3.
на верзијата 2.6.
Во 2014 година, од јануари до ноември, направени се вкупно 8
надградби на платформата од што позначајно е да се наведе надградбата од
верзија 2.6.3 на 2.7 извршена во јуни 2014 година при што Moodle добива
прилагодлив (responsive) дизајн соодветен за користење на сите видови на
уреди вклучувајќи и мобилни телефони и таблети. Следните верзии беа
2.7.1, 2.7.2+, 2.7.3+, 2.8.1+ и 2.8.3+. Средината на април 2015 се преминува
во верзија 2.8.5+.
Во 2016 година, од јануари до ноември, направени се вкупно 2
надградби на платформата од кои првата верзија беше 2.9.4+. Последната
надградба на системот за е-Учење е направена во почетокот на септември
при што се преминува на верзија 3.0.5+.
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Во периодот од ноември 2016 до ноември 2017 вкупно се направени
2 надградби. Првата надградба беше во февруари месец каде верзијата на
системот за е-Учење преминува од 3.0.5+ во 3.2.1+. Последната надградба
на системот за е-Учење е направена во почетокот на септември при што
се преминува на верзија 3.2.4+.
Во периодот од ноември 2017 до октомври 2018 вкупно се направени
4 надградби. Првата надградба беше во ноември месец каде верзијата на
системот за е-Учење преминува од 3.2.4+ во 3.4. Следните верзии беа
3.4.1+, 3.4.2+. Последната надградба на системот за е-учење е направена
на средината на мај при што се преминува на верзија 3.5.
Во табела 1 се дадени податоците кои ја дефинираат моменталната
искористеност на Moodle 3.5 платформата според податоците земени
на 05 октомври 2018. (Во табелата, споредбено може да се погледнат
и податоците од извештајот од претходните 2 години.) Вкупниот број
на корисници на системот за е-Учење при УГД изнесува околу 8,480
корисници, од кои 334 се предавачи (професори и асистенти), а останатите
се студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. Моментално, вкупно
се има 1,629 курсеви кои се активни, односно креаторите на своите курсеви
водат редовна и постојана контрола на своите курсеви, за содржините,
активностите и студентите зачленети во нив.
Табела 1. Искористеност на Moodle платформата (2016 - 2018 г.)
Курсеви
Корисници
Зададени
задачи
Предавачи
Пораки
Прашања
Ресурси:

Вкупно:
(03.10.2016)
2,414
14,591

Вкупно:
(07.11.2017)
1,652
13,113

Вкупно:
(05.10.2018)
1,629
8,480

147,974

132,322

101,058

402
136,337
29,635
20,625

390
39,208
19,829
15,752

334
46,736
20,610
15,677

Во табела 2 е даден преглед на бројот на наставници/соработници
кои ја користат Moodle платформата во наставниот процес, од сите 12
факултети и 3 академии во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“.
Табела 2. *Број на наставници /соработници по факултети кои го
користат
Moodle
Назив на институцијата
1

Факултет за туризам и
бизнис логистика

Наставници
/соработници
2016

Наставници
/соработници
2017

Наставници
/соработници
2018

36

32

29
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2
3
4
5
6
7

Факултет за образовни
науки
Факултет за медицински
науки
Земјоделски факултет
Електротехнички
факултет
Технолошко-технички
факултет
Факултет за природни и
технички науки

24

24

23

67

70

56

29

26

25

20

19

17

25

26

23

51

47

36

8

Економски факултет

30

30

25

9

Филолошки факултет

31

31

24

10 Правен факултет

21

20

19

11 Факултет за информатика

27

27

27

12 Машински факултет

21

19

15

13 Ликовна академија

3

3

2

12

10

7

15 Филмска академија

/

1

1

16 Воена академија

5

5

5

5

390

334

14

Факултет за музичка
уметност

ВКУПНО

* (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 334 е помала
за
10-20)
Заклучок
Одделението за е-учење во 2017/2018 година навремено,
континуирано и успешно ги извршува предвидените тековни активности
како и реализација на позначајни проекти со долгорочни ефекти во делот
на електронската поддршка и спроведување на наставните процеси.
Системот за е-учење редовно се ажурира, надградува и се одржува
во функционална состојба, а се во интерес на непречено спроведување
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на наставата. Притоа на наставничкиот кадар му се овозможува
континуирана поддршка за извршување на секојдневните задача, а покрај
тоа во зависност од потребите можно е и организирање на обуки. Од
податоците во извештајот можеме да согледаме дека бројот на курсеви
и корисници постепено се зголемува, а паралелно со нив расте и бројот
на пораки, прашања и ресурси. Исто така, од извештајот забележуваме
и зголемување на бројот на наставници и соработници кои ја користат
Moodle платформата односно ги користат различните алатки кои им ги
нуди самата платформа, со чија помош полесно ја организираат својата
наставна програма.
Како позначајно од 2014 г. па сѐ до оваа година може да се издвои
успешното спроведување на проектот „Електронско тестирање за
изборните универзитетски предмети“.
Исто така, значајно е да се истакне дека Одделението за е-учење,
воедно дава поддршка и помош за активно функционирање и на други
системи во рамките на Универзитетот како што се е-библиотека, УГД
журнали, УГД Scholar и УГД репозиториум.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Одделението за меѓународна соработка при Универзитетот „Гоце
Делчев“ од Штип е активно во делот на воспоставување соработка со
други високообразовни и научни институции од земјава и во странство,
организирање на мобилности на наставен кадар и студенти и посредување
при истите, следење на проекти и проектни активности на универзитетот,
посредување при ангажирање и/или организирање на предавања од
визитинг професори и менаџирање на Еразмус+ програмата за мобилност.
Една од главните задачи на ОМС е успешно реализирање на Еразмус
+ програмата, со тоа што активно се работеше на неколку различни
полиња вклучувајќи:
–– Проширување на бројот на странски Универзитети со кои УГД
соработува во разни полиња на интерес;
–– Подготовка и реализација на нов Еразмус+ проект за мобилност на
индивидуи и студенти;
–– Промоција на Универзитетот како Еразмус+ дестинација за странски
студенти
–– Научни и практични посети на партнер-универзитетите и промоција
на Универзитетот во странство;
–– Работа со студенти од странски универзитети;
–– Работа со домашни студенти;
–– Промоција на програмата и организирање на отворени денови;
–– Реализација на работилници, семинари и презентации во рамки на
Еразмус+ програмата;
–– Изработка на нова веб-страница на ОИК;
–– Учество во меѓународни обуки и конференции;
–– Креирање на план со активности за дојдовни (incoming) студенти;
–– Активно учество во Alumni асоцијацијата;
–– Меѓународни посети и презентирање на Универзитетот и вмрежување.
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Во изминатата 2018 година, Одделението за меѓународна соработка
активно работеше на промоција на програмите кои овозможуваат мобилност
на студенти и кадар на Универзитетот, организираше бројни промотивни
настани кои имаа за цел да ги анимираат студентите и наставниот кадар
во поглед на новите конкурси и повици за меѓународни посети, активно
работеше на навремено информирање за сите отворени конкурси за
студиски престои и мобилности за наставен и административен кадар.
Во текот на изминатата година, ОМС организираше серија кратки обуки,
презентации и промотивни настани во рамки и конференции во странство
и во Републиката, ја следеше работата на проектите чии активности се
реализираат по единиците на Универзитетот, воспоставуваше контакти
со високообразовни институции за соработка во сферата на науката и
образованието, како и за мобилности во рамки на Еразмус+ програмата,
организираше презентации за стипендии и асистираше на студентите
и вработените при изборот на најсоодветен конкурс за аплицирање или
пополнување на апликација.
Студентите имаа постојана поддршка во процесот на изготвување
на апликациите како и во процесот на селекција на институцијата која
што сакаат да ја посетат. Во координација со продеканите студентите ги
подготвуваат документите и подоцна се подготвува Еразмус + одлука за
признавање на нивните активности.
Во учебната 2018/2019 година вкупно 60 студенти го посетија УГД
преку Еразмус + програмата. ЦМУС и УГД како институција која ги
прима студентите беше вклучена во процесот на подготовка на нивната
документација, подготовка на договорите за учење, јазична поддршка.
Во изминатиот период УГД имаше одлична соработка со партнер
Универзитетите и беше во постојана комуникација при номинацијата на
студенти и при примањето на номинации.
Покрај помошта во подготовката на документацијата студентите
добија инструкции за сместување и добивање на виза. Беа доделени
„Еразмус пријатели” кои што им помагаа на странските студенти во
целиот процеси пред нивното доаѓање и по нивното пристигнување.
Во текот на изминатата година беа остварени серија средби со
претставници на Универзитети со кои УГД има склучено договор за
соработка. Овие средби имаа за цел да ја зајакнат соработката и да иницираат
идеи за уште поуспешна идна соработка, со цел да се подобри квалитетот
и квантитетот на студентската размена, како и на наставниот кадар, цел
која ќе резултира кон подобро пласирање на УГД во меѓународни рамки.
Во изминатата година беше ажурирана веб-страницата на одделението
каде што беа поставени нови содржини и упатства за студентите.
УГД во текот на 2018 година беше институција во која приближно 70
странски студенти остварија Еразмус+ престој на УГД. ОМС е одговорен
за подготовка на нивната документација, финални извештаи, сместување,
координација со соодветниот факултет, нивно вмрежување, процедури за
апликација за виза и слични активности кои се дел од Еразмус+ програмата.
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Покрај меѓународното вмрежување Одделението за меѓународна
соработка исто така се посвети кон зголемување на значењето на
меѓународните програми се со цел да бидат повеќе достапни и до студентите
и до професорите. Во текот на годината беа организирани постојани
средби со студентите кои беа селектирани за да остварат мобилност
во оваа програма. Беше организиран “welcome meeting” за дојдовните
студенти и постојани средби со истите. Пред секој нов распишан конкурс
беа остварувани средби со студентите во различните кампуси и градови, а
ОМС активно се вклучи и во отворените денови на УГД и промоцијата на
Универзитетот.
На почетокот на зимскиот семестар беше организирана церемонија
за добредојде каде што студентите имаа можности да ја престават
институцијата и државата од каде што доаѓаат, а одделението ги запозна
со капацитетите и можностите што ги нуди Универзитетот. За време
на оваа церемонија на која беа присутни домашни и странски студенти,
професори од УГД, како и претставници од Националната агенција за
европски образовни мобилности, Одделението за меѓународна соработка
го претстави Универзитетот како средина во која студентската размена има
големо значење за проширување на студентските хоризонти, а странските
студенти имаа можност да ги претстават своите Универзитети.
Исто така, подготвена е специјална програма за дојдовните студенти
во текот на целиот семестар вклучувајќи интеркултурни, спортски
активности и прошетки.
Во склоп на Еразмус+ активностите, Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип аплицираше за нов грант на мобилности и истиот ќе се реализира
во наредниот период. За таа цел беше распишан конкурс за студентски
мобилности, беа извршени интервјуа и подготовки на студентите кои
во 2019 година ќе заминат на студиска размена. ОМС во соработка со
партнерите учествува во подготовката и подготовката на потребната
документација и апликација.
Овие активности вклучуваа: Координирање на активности за
Еразмус+ студентите за академска 2017/2018 година, организирање
на Еразмус+ средби и информативни состаноци, изготвување на
документација (апликација и договор за учење), лингвистичка проверка,
следење на студентите и логистичка помош за време на Еразмус+
престојот, по нивното враќање преглед на доставена документација за
реализирани активности за време на Еразмус+ престојот, признавање на
стекнати активности и ЕКТС кредити во соработка со Продеканите на
единиците, одржување на финална Еразмус+ средба, учество во радио
емисија на УГД ФМ. Во изминатата година преку оваа програма заминаа
вкупно 105 студенти.
УГД во текот на 2018 година учествуваше и успешно ја престави
работата на ОМС и работата на Универзитетот на бројни дестинации во
странство, при што ги размени добрите практики со колегите од различните
Универзитети од Европа. УГД учествуваше во Интернационалните недели
на Универзитетот во Барселона и Универзитетот во Словенија, каде што
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ја престави работата на одделението и работата на Универзитетот и ги
размени добрите практики со колегите од различните Универзитети од
Европа. Исто така беше учесник и на Еразмус + средбата во Мурсија,
Шпанија каде што имаше посебен штанд за промоција и презентација. На
овој настан одделението оствари средби со повеќе Европски Универзитети
каде што се разговараше за можностите за соработка и размена на студенти,
а воедно имаше и состаноци со Универзитетите со кои што соработува.
УГД преку одделението за меѓународна соработка имаше свој
претставник и на состанокот на министри на западен Балкан во Брисел
каде што се зборување за подобрувањето на образовните програми како и
предизвиците со кои што се соочуваат Еразмус + студентите.
Покрај интернационалните посети, одделението во изминатата година
организираше два големи настани. Едниот настан беше организиран заедно
со Францускиот институт во Македонија, каде што беа презентирани
можностите за студирање во Франција, стипендиите кои што ги нуди
француската амбасада, можностите за студентска пракса. Воедно беше
организирана и неформална средба кае што учесниците можеа да вкусат
дел од француската кујна и да се запознаат со нивната култура.
Вториот настан беше организиран во соработка со студенти од
Македонија, Словенија, Италија и Шпанија. УГД беше учесник во посетите
во трите држави и во месец јуни организира пречек и обука на студентите
од горенаведените држави. Одделението беше партнер во овој проект и
беше активно вклучен во организацијата и реализацијата на овој проект.
За време на три дневната средба беше подготвена посебна програма и
беше спроведена обука за тоа како студентите можат да подготват бизнис
план за започнување на сопствен бизнис. Присутните беа запознаени
со едукативното опкружување на Универзитетот и беа презентирани
можностите за соработка во иднина.
Покрај тоа, претставници од УГД преку Одделението за меѓународна
соработка имаа можност да остварат:
–– Еразмус + посета и предавање на Универзитетот во Љубљана,
Словенија.
–– Учество на Еарзмус + неделата на Универзитетот во Барселона,
Шпанија.
–– Еразмус + посета и предавање на Земјоделскиот факултет при
Софискиот универзитет во Бугарија.
–– Еразмус + посета и предавање на Политехничкиот универзитет во
Букурешт, Романија.
–– Учество на ERACON 2018 конференцијата во Мурсија, Шпанија.
–– Еразмус +посета и предавање при Факултетот за бизнис
администрација на West Pomenranian University of Technology,
Szczecin, Poland.
–– Еразмус + посета при Reykjavik University во Исланд.
Во академската 2017-2018 година вкупно 78 претставници од
академскиот кадар на партнер Универзитетите со кои УГД има склучено
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договор за соработка го избрале Универзитетот „Гоце Делчев“ како нивна
Еразмус дестинација.
Претставниците на Универзитетите од Полска, Романија, Бугарија,
Турција, Литванија, Португалија имаа предавања и работилници со
студентите. Воедно беа организирани и дополнителни активности со цел
подобро да го запознаат едукативното опкружување на Универзитетот.
ОМС им овозможи целосна логистична поддршка пред, за време на и по
нивниот престој на УГД.
Во изминатата година ОМС целосно се посвети кон проширување
на мрежата и склучување на нови договори различни Универзитети од
програмските земји. Во прилог е листата на нови соработки во склоп на
Еразмус + програмата со универзитетите и нивниот број од 38 до септември
2015 прерасна во 293 нови договори заклучно со месец октомври 2018 г.
Во прилог на овој документ е доставена листата со партнер-Универзитети
во рамки на Еразмус+ програмата.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕКТС
Вовед
Одделението за ЕКТС дава административна поддршка за реализирање
на преминот на студентите од една на друга студиска програма, од една
на друга високообразовна единица во состав на Универзитетот, како и
од еден на друг универзитет во земјава и во странство и други работи за
потребите на одделението.
Цели на Одделението за ЕКТС
Основните цели кои се постигнуваат со имплементацијата на Кредиттрансфер системот се:
–– прецизен увид во обемот на работата и изразување на оптовареноста
на студентот во процесот на студирањето;
–– развивање и функционирање на механизми за перманентно следење
на напредокот на студентот според резултатите од учењето;
–– објективност во оценувањето и признавање на резултатите од
студирањето;
–– остварување компатибилност на студиските програми нa
институционално, на национално и на меѓународно ниво;
–– воспоставување меѓународна мобилност на студентот и остварување
компатибилност на студиските програми на интернационално ниво,
според принципите на Европскиот систем за пренос на бодови –
ЕКТС (ЕСТS European Credit Transfer System);
–– непречено пренесување на постигањата на студентот од една во друга
институција.
Функции на Одделението за ЕКТС
Одделението за ЕКТС, во континуитет успешно ги извршува своите
активности и обврски како придонес во целокупното функционирање на
Универзитетот. Европскиот систем на пренесување на кредитите - ЕКТС
(European Credit Transfer System, ECTS) е осмислен како единствен систем
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кој овозможува полесна препознатливост и споредување на различни
образовни програми на универзитетите и другите високообразовни
институции во земјите на Европа. Целокупниот систем е базиран на поени
(бодови) - кредити, кои ја искажуваат оптовареноста на студентот во
совладувањето на определена програма од студиите. Студентот напредува
во текот на студирањето преку висината на остварените кредити.
Студентот може да запише број на предмети кои носат 30 кредити во
семестар. Студентот може да премине од една на друга студиска програма
во рамките на иста високообразовна единица, согласно процедурата
за преминување од една на друга студиска програма на иста или друга
единица во рамките на универзитетот или од еден на друг универзитет.
Критериумите за премин ги определува високообразовната единица во
зависност од компатибилноста на студиските програми. Студентот може
да премине од една единица на друга во рамките на Универзитетот „Гоце
Делчев” во Штип и/или премин од друг универзитет на Универзитет „Гоце
Делчев“ или премин во рамките на други високообразовни установи
во земјата и странство. Критериумите за премин ги определуваат
универзитетите во зависност од компатибилноста на нивните студиски
програми. Поради давање на стручна, административна и академска
поддршка на студентите на размена (домашни и гостувачки студенти),
Универзитетот, односно единицата именува координатор за ЕКТС на
Универзитетот и координатори за ЕКТС на единиците (продеканите за
настава).
Извештај за активностите на Одделението за ЕКТС
Во периодот од 1 ноември 2017 до 1 ноември 2018 година, во рамките
на Одделението за ЕКТС се реализираа голем број на префрлувања,
според предвидената програма за работа. Во континуитет е даден преглед
на реализираните префрлувања од страна на Одделението за ЕКТС.
Во периодот реализирани и евидентирани се следните активности во
Одделение за ЕКТС:
–– Префрлување од друг универзитет на Универзитетот „Гоце Делчев“–
Штип;
–– Префрлувања од една единица на друга во рамки на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;
–– Префрлувања од една насока на насока во рамки на Универзитетот
„Гоце Делчев“– Штип;
–– Признавање на испити – Штип.
Табела 1. Реализирани префрлувања од друг универзитет на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во периодот од 1.11.2017 до 1.11.2018 год.
Факултет
Факултет за медицински науки
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38
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Факултет за образовни науки

3

Филолошки факултет

49

Економски факултет

4

Факултет за информатика

6

Правен факултет

Факултет за туризам и бизнис логистика

5
3

Машински факултет

14

Технолошко-технички факултет

1

Електротехнички факултет

2

Музичка академија

5

Ликовна академија

1

Земјоделски факултет

Факултет за природни и технички науки
ВКУПНО

2
4
137

Табела 2. Реализирани префрлувања од една насока на насока на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип периодот од 1.11.2017 до 1.11.2018
год.
Факултет
Факултет за медицински науки
Факултет за образовни науки
Филолошки факултет

Факултет за информатика
Економски факултет

Префрлувања од насока
на насока
37
15
4
8
1

Правен факултет

10

Машински факултет

1

Факултет за туризам и бизнис логистика
Електротехнички факултет

Технолошко-технички факултет
Музичка академија
Ликовна академија

Земјоделски факултет

Факултет за природни и технички науки
ВКУПНО

29
3
5
6
0

25

5
149
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Табела 3. Реализирани префрлувања од една единица на друга во
рамки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во периодот од 1.11.2017 до
1.11.2018 год.
Префрлувања од
една единица на
друга единица
0

Факултет
Факултет за медицински науки
Факултет за образовни науки

1

Филолошки факултет

1

Факултет за информатика

2

Економски факултет

2

Правен факултет

0

Факултет за туризам и бизнис логистика

5

Машински факултет

0

Електротехнички факултет

0

Технолошко-технички факултет

0

Музичка академија

0

Ликовна академија

0

Земјоделски факултет

1

Факултет за природни и технички науки

5
ВКУПНО

17

Табела 4. Реализирани признавања на испити на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во периодот од 1.11.2017 до 1.11.2018 год.
Факултет

Факултет за медицински науки
Факултет за образовни науки
Филолошки факултет

Факултет за информатика
Економски факултет
Правен факултет

Факултет за туризам и бизнис логистика
Машински факултет

Електротехнички факултет

Технолошко-технички факултет
Музичка академија
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Признавање на
испити
8
5
1
7
2
3
9
4
2
6
1
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Ликовна академија

0

Факултет за природни и технички науки

10

Земјоделски факултет

4

ВКУПНО

62

Заклучок
Во периодот од 1 ноември 2017 до 1 ноември 2018 година, во
рамките на Одделението за ЕКТС направени решенија по сите основи на
префрлување и признавање на испити се вкупно 365 решенија.
Одделението за ЕКТС, во 2017 година навремено, континуирано
и успешно ги извршува предвидените тековни активности со што
допринесува за долгорочни ефекти во делот на поддршка и спроведување
на образовните и наставните процеси.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РАДИО И ТВ
Вовед
Одделението за Радио и ТВ (ОРТВ), како единица на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип, е формиран со донесувањето на Одлука на
Собранието на Република Македонија за давање согласност на Статутот
на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип на седницата одржана на 27 април
2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2008 и
103/2008).
Пред формирањето на Центарот, функционираше Канцеларија
за односи со јавноста со Оддел за издавачка дејност, во чијшто состав
беше пододделот за уредување на веб-страницата на Универзитетот.
Овде работеа четири лица, кои беа задолжени со низа активности за
остварувањето на дејноста, улогата и задачите на Универзитетот и на
единиците.
Канцеларијата воспоставуваше комуникации со пошироката јавност
во земјава и со одделни субјекти поврзани со Универзитетот во странство.
Канцеларијата за односи со јавноста редовно ја информираше јавноста и
осмислено ги презентираше информациите и содржините за работата на
структурите на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.
Канцеларијата
организираше:
прес-конференции,
трибини,
свечености, доделување на признанија, патронен ден на Универзитетот,
почеток на нова студиска година, доделување на дипломи и други
активности за промоција на Универзитетот.
Од септември 2007 година до крајот на ноември 2007 година Одделот
за издавачка дејност беше сместен во просториите на поранешниот
Работнички универзитет (денес Факултет за општествени науки).
Од декември 2007 година до септември 2009 година Одделот работеше
во просториите на Ректоратот на Универзитетот (ул. „Крсте Мисирков“
бб - Штип).
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Од почетокот на октомври 2009 година Одделот е дислоциран во
Кампус 1, односно на првиот кат од новите, модерно просторно и технички
уредени простории на Центарот за односи со јавноста (ул. „Генерал
Михајло Апостолски“ бб - Штип).
Во периодот од септември 2008 година започна изградбата на Центарот
за односи со јавноста, кој е со површина од 332 м2. Одделот за издавачка
дејност е со површина од 98 м2, Одделот за радио и ТВ заедно со Одделот
за реклама и пропаганда (Оддел за маркетинг и протокол) се на површина
од 205 м2. Центарот за односи со јавноста како единица на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип активно и постојано учествува и придонесува за
остварувањето на дејноста, улогата и задачите на Универзитетот и на
единиците.
Центарот активно учествува во работата на органите, работните тела
на Универзитетот и на единиците.
Центарот реализира акти, одлуки и задачи на органите на
Универзитетот и на единиците и го почитува дигнитетот и достојно го
употребува името и обележјата на Универзитетот.
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.
Со новата Систематизација од 2018 година Центарот за односи со
јавноста се подели во две одделенија, Оддел за Радио и ТВ (ОРТВ) и Оддел
за издавачка дејност.
Структура
Раководител
Според Правилникот за организација на работата и Систематизација
на работните места на Универзитетот („Универзитетски гласник“ бр.10,
јули 2009 г.), од страна на ректорот на Универзитетот проф. д-р Саша
Митрев во јули 2009 година за раководител на Центарот за односи со
јавноста е назначен доц. д-р Кирил Барбареев. Во јуни 2012 година за
раководител на Центарот за односи со јавноста е назначена Марија Манева.
Во јуни 2014 година за раководител на Центарот за односи со јавноста
е назначен Славе Димитров. Во април 2016 г. од страна на ректорот на
Универзитетот проф. д-р Блажо Боев за раководител на Центарот е
назначен Влатко Миленкоски.

ТВ
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Влатко Миленкоски - раководител во Оддел за радио и ТВ
Игор Стојанов - одговорен уредник на редакција во Оддел за радио и
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Тони Михаилов - новинар во Оддел за радио и ТВ
Александар Максимов - референт во Оддел за ТВ
Кристина Богатинова - веб-администратор
Игор Ампов - веб-администратор.
Оддели во состав на ОРТВ
Во состав на ОРТВ се три оддели:
Оддел за радио и ТВ.
Оддел за маркетинг и протокол;
Оддел за веб.
Оддел за радио и ТВ
Одделот за радио и ТВ е единица којашто претставува информатор
за сите активности кои се одржуваат на Универзитетот „Гоце Делчев“.
Одделот за радио и ТВ придонесува во подобро информирање на
студентите и на останатата јавност за активностите на Универзитетот, а
воедно претставува место каде што студентите на новинарство и односи со
јавноста ја вршат својата пракса. Во овој Оддел се продуцира независна и
самостојна радио и ТВ програма која преку радиофреквенција се емитува
на ниво на цела Општина Штип, а преку интерната ТВ мрежа се емитува
низ сите објекти каде што гравитираат студенти и наставници на УГД.
Универзитетското радио „УГД ФМ“, како дел од Одделот за радио и
ТВ, емитува 24-часовна програма што се однесува на студентите и младите
луѓе во градот, програма која го засега работењето на Универзитетот и
студирањето на сите студенти. Студентите континуирано се информираат
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.
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Во работата на овој Оддел влегува и подготвувањето на содржини за
Универзитетски весник и комплетно негово уредување. Се подготвуваат
содржини за веб-страницата на Универзитетот, на Универзитетското
радио и на факултетите. Редовно се обновуваат и додаваат нови содржини.
Одделот за радио и ТВ со своите човечки ресурси ги следи настаните
кои се одржуваат на Универзитетот, но и оние во градот и државата.
Настаните се проследени преку фотографирање и аудио и видео снимање.
Во изминатиов период Одделот учествуваше во низа проекти кои се
организираа на УГД а беше иницијатор на бројни активности и проекти
кои имаа за цел да го афирмираат Универзитетот и да ги анимираат
студентите на бројни активности.
Секојдневно се ажурираат социјалните мрежи преку одделот за
радио и ТВ се одговара на прашања на Фејсбук и Твитер кои студентите
ги поставуваат и се промовира УГД и „УГД ФМ“.
Во изминатата година Одделот за радио и ТВ ги реализира во просек
следните активности:
1. На веб-страницата се објавуваат во просек – околу 2 вести дневно.
2. На програмата на УГД ФМ се реализираат во просек околу 150
гостувања годишно.
3. На УГД ТВ и на официјалниот канал на www.youtube.com/ugdstip во
текот на минатата година се поставени 150 видеа, а вкупно на
официјалниот канал на Универзитетот има. Сите видеа на каналот
имаат преку 320.000 прегледи.
4. Дневно во измината година на радио имаше по 7 емисии, 2 рубрики
и 4 изданија на вести дневно.
5. Направени и објавени повеќе од 500 вести на веб-страницата и на
радио.
6. На фејсбук страницата www.facebook./ugdfm УГД ФМ има 5100
обожаватели. Страницата на УГД на фејсбук www.facebook.
com/ugdstip има 10800 обожаватели што е далеку повеќе од сите
универзитети во Македонија. Редовно ажурирање на социјални
мрежи.
7. Бројката на студенти кои поминуваат пракса во УГД ФМ и ТВ е
драстично намалена. Правени се активности за нејзино зголемување,
но безуспешни.
8. Годинава УГД ФМ реализираше неколку проекти од различен
карактер:
А. Соработка со Американска амбасада преку Американското катче
и реализација на нивна емисија на УГД ФМ.
Б. Соработка со Британска амбасада преку Британски совет и
реализација на нивна емисија на УГД ФМ (оваа емисија ја емитуваат
само две радио станици во Македонија - http://www.britishcouncil.mk/en/
programmes/arts/selector )
В. Формирање на редакција од студенти во изработка на еден радио
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продукт – Здравствен код. Студенти од повеќе факултети соработувајќи
заедно создадоа еден производ.
Г. Летна школа со средношколци од цела Македонија. Повеќе од 30
средношколци
9. Логистика и уредување на студентскиот весник – Студентско ехо –
во кој пишуваат исклучиво студентите
10. Промо видеа за дел од факултетите. Изработка на реклами.
Ноември 2017 година
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
Емисии во живо.
Утринска програма „Може да почнеме“ – 8-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-15 часот.
Емсиија американски агол
Емсиија Британски совет
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Декември 2017 година
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
Емисии во живо.
Утринска програма „Може да почнеме“ – 8-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-15 часот.
Емсиија американски агол.
Емсиија Британски совет.
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Испраќање снимки на медиуми
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Логиситка за филм Исцелител.
Новогодишно интервју со ректорот на УГД
Организирање посета на УС амбасадор
Јануари 2018 година
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
Емисии во живо.
Утринска програма „Може да почнеме“ 8-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-15 часот.
Емсиија американски агол
Емсиија Британски совет
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Февруари 2018 година
Договарање работилници на студиската програма по новинарство.
Состаноци со Институт за медиуми за студиска програма по
новинарство
Логистика во организирање хакатон
Предлог повик за студенти – новинари во УГД ФМ
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
Емисии во живо.
Утринска програма „Може да почнеме“ – 8-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-15 часот.
Емсиија американски агол
Емсиија Британски совет
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
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Март 2018 година
Изработка реклама за Факултет за информатика
Констакти со медиумите за настани кои се организираат на УГД
Логистика за Хакатон
Логистиак за ораганизирање настан на спортски центар
Денови на УГД – организација медиумска поддршка
Снимки и контакти со АВМУ
Изработка на промотивен спот за Правен факултет
Работилница во Скопје за студенти по новинарство
Отворен ден на УГД – медиумска поддршка
Изработен флаер за повик за студенти
Логистика ораторска вечер
Свечена академија УГД
Одбележување патронат
Фид мај брејн – логиситка медиуми
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
Емисии во живо.
Утринска програма „Може да почнеме“ – 8-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-15 часот.
Емсиија американски агол
Емсиија Британски совет
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Април 2018 година
Договарање одржување на денови на студенти по новинарство
Координација со медиуми и праќање информации за објава
Логистика во организирање инспиративни говори
Работа со студенти за емисијата здравствен код – формирана
редакција
Логистика за организрање на настан за современ танц – ШЕР
Разговор со високата школа за новинарство за организирање на летна
школа
Логистика за организирање на филозофски филмски фестивал
Логистика во обука за наставници од цела МК- медиуми , сала
промоција..
Договарање видео спот со Машински факултет.
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Соработка со Факултети.мк за објавување информации
Координација на студенти Еразмус во МК
Работа со студенти нови
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
Емисии во живо.
Утринска програма „Може да почнеме“ – 8-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-15 часот.
Емсиија американски агол
Емсиија Британски совет
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Мај 2018 година
Филко – промоција и логистика за организација на настан
Средба со писателот Горјан Петревски – логистика и промоција на
настан
Логиситка во организација на ден на Европа на Правен факултет.
Денови на студентите по новинарство од РМ. Организација и
логистика
Контакт со АВМУ и работа на извештаи
Симулирани судења
Договарање и коордианција за летен камп за средношколци
Обезбедување логистика и промоција за камп за средношколци.
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
Емисии во живо.
Утринска програма „Може да почнеме“ – 8-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-15 часот.
Емсиија американски агол
Емсиија Британски совет
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
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Подготовка на содржини за „Студентско ехо“координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Јуни 2018 година
Изработка на постери за сите факултети за промоција.
Организирање прес конференција за ректор
Одржување на камп за медиумска писменост
Изработка на постери за уписи
Изработка на видеа за камп
Изработка на промотивни пакети
Вести за камп за медиумска писменост
Работа на предлог идеја за проект со Еразмус
Проследување настани во Плачковица
Изложба ликовна академиај – подршка
Телевизиски проект на студентка Николина
„Бесконечно Царство“ - емисија за деца
Кошаркарски камп – поддршка
Координација за студентско ЕХО
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
Емисии во живо.
Вести од светот – 9 часот.
Вести од Македонија – 10 часот.
Утринска програма „Може да почнеме“ – 8-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-15 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емсиија американски агол
Емсиија Британски совет
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за „Студентско ехо“координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Јули / август 2018 година
Одговор на прашања за медиуми и новинари
Монтажа и адаптација на интервјуа со декани и продекани во тек на
летниот период
Изработка спот за уписи – вокал и видео
Промо текст за факултети мк за студиската програа по новинарство
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Работа на видео за наставник Добри Јовевски
Снимање вокали за Факултет за инфроматика
Работа на промотивни активности за уписи
Изработка на банери и постери за факултети
Посета на кампус во Кавадарци за промоција
Посета на кампус во Прилеп за промоција за уписи
Прв уписен рок отворено студио – програма
Договорање интервју со амбасадорот на САД
Организирање на програма за време на одмори
Снимање на годишни емисии
Факултети МК
Правен факутлет
Организирана шема за време на одмори
Упсиен рок
Отворено студио пред уписи
Септември 2018 година
Интервју со амбасадор на САД
Работа со студенти на проекти
Работа на ажурирање на податоци на вебсајт
Координација за посета на вицепремиер – снимки слики
Дизајн за маици
Обуки во Скопје
Воведување на нови емсии
Изработка на плакати и проследување на трет уписен рок
Банери за на сајт – нови
Прв академски час – координација и логистика
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
Емисии во живо.
Утринска програма „Може да почнеме“ – 08:00-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-15 часот.
Емсиија американски агол
Емсиија Британски совет
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за „Студентско ехо“координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
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Октомври 2018 година
Еразмус настан со странски студенти 40 од нив
Воспоставување соработка со еразмус студенти кои се заинтересирани
за медиуми
Воведување нови емсиии – Игор и Тони ноќна
Укажување податоци со АВМУ
Вклучување на нови студенти
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
Емисии во живо.
Утринска програма „Може да почнеме“ – 08:00-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-15 часот.
Емисија американски агол
Емисија Британски совет
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за „Студентско ехо“координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Оддел за маркетинг и протокол
Одделот за маркетинг и протокол е одговорен за планирање,
реализирање и евалуирање на сите промотивни и маркетинг активности
коишто имаат за цел да го промовираат Универзитетот во државата и
надвор од неа.
Во соработка со факултетите, центрите, институтите и другите
единици интегрирани во Универзитетот, Одделот за маркетинг и протокол
е одговорен за подготовка на маркетинг акционен план, реализација
на тој маркетинг план и евалуација на резултатите. Понатаму Одделот
за маркетинг и протокол покрај планираните промотивни и маркетинг
проекти предвидени и утврдени со маркетинг планот редовно се грижи
за дизајнот, информациите и изборот на рекламните материјали, во
соработка со Одделот за радио и ТВ подготвува аудио и видео презентации
за Универзитетот, рекламни аудио и видео спотови за Универзитетот,
комуницира со медиумите во делот на рекламното и ПР претставување на
Универзитетот, дава поддршка во организација на манифестации,
свечености, патронен празник на Универзитетот и други настани.
Во периодот од септември 2017 до септември 2018 г., Одделот за
маркетинг и протокол има реализирано низа проекти и активности:
- Комуникација со медиуми и испраќање на соопштенија за медиуми.
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Координација и организациска поддршка за настаните кои ги
организираат универзитетските единици.
Подготовка на прв академски час.
Подготовка и координација за Недела на германски филм.
Пишување и потпишување и реализација на договори со регионални
медиуми во Штип
Подготовка на извештај за одржаната недела на германски филм на
барање на Амбасадата на Германија во РМ
Организација на годишен концерт на ФМУ.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Ажурирање на социјални мрежи.
План за дистрибуција и дистрибуција на промотивни печатени
материјали
Организација и координација на активности и настани во
Мултимедијален Центар
Подготовка на маркетинг активности - предуписна кампања на УГД.
Подготовка на промотивни печатени материјали за УГД.
Подготовка на текстови за презентација на матурантите во состав
напред уписната кампања.
Координација со декани и протокол за доделување на дипломи
надипломираните студенти.
Учество во реализација на настан – Патронат на УГД.
Учество во реализација на – промоција на каталог на изданија и
промоција на доктори на наука.
Подготовка на промотивен текст за УГД за списанието „Матурант“.
Предуписна кампања на УГД – подготовка на флаери за сите
факултети на УГД
Подготовка на договори и промотивна кампања за Уметничка пролет
на УГД
Отворени денови на УГД како дел од промотивната кампања за упис
на нови студенти
Координација и дистрибуција на флаери до сите факултети
Организација и протокол за гостувања на декани и останати
претставници од Факултетите на телевизии.
Координација и техничка и логистичка поддршка при подготовката
на информатори за студентите за прв циклус на студии.
Координација, комуникација и подготовки за прв академски час
Подготовка на сценарио, план за снимање и текстови за видео
промотивни реклами за сите факултети на УГД
Промоција, поделба на флаери и останат промотивен материјал за
време на прв уписен рок.
Подготовка на План за медиумска застапеност на УГД, контакти
со телевизии и веб-страници, подготовка и мониторинг на медиапланови.

Годишен извештај

-

Комуникација со медиуми во кои УГД има свои кампуси и прибирање
на понуди за медиумска застапеност на УГД (Комисија за понуди за
деловна соработка).
Подготовка и координација за Отворен ден – Еразмус
Координација и организациска поддршка за настаните кои ги
организираат универзитетските единици.

Оддел за веб дизајн
Во текот на академската 2017/2018 година, Одделение за радио тв и
веб – Оддел за веб дизајн ги реализираше следниве активности по месеци:
––
––
––
––
––
––
––
––

Ноември 2017 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Обработка на фотографии.
Поставување на вести за веб на дневно ниво.
Работа со интерниот дел на Универзитетската страна.
Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
Креирање на бекап и абдејт на веб-страницата.
Ажурирање на англиската верзија на УГД.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.

Декември 2017 година
–– Реализирани секојдневни и тековни активности
–– Поставување на вести за веб на дневно ниво и обработка на
фотографии.
–– Работа со интерниот дел на Универзитетската страна
–– Креирање на бекап на веб-страницата.
–– Ажурирање на англиската верзија на веб-страницата.
–– Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
Јануари 2018 година
–– Реализирани секојдневни и тековни активности.
–– Поставување на вести за веб на дневно ниво.
–– Обработка на фотографии и прибирање на фотографии за потребите
на веб-страниците.
–– Ажурирање на официјалната веб-страница и на веб-страниците на
факултетите.
–– Работа со интерниот дел на Универзитетската страна
–– Заштита на информациите на веб-страниците.
–– Внесување на податоци и изработка на распоред за цел Универзитет
во програмата MIMOSA.
–– Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
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Февруари 2018 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Работа со интерниот дел на Универзитетската страна.
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација
на УГД.
Корекции во распореди за цел УГД.
Креирање на бекап на веб-страницата.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
Март 2018 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Работа со интерниот дел на Универзитетската страна
Состанок со координатор за започнување на проектот за Алумни
клуб на УГД.
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација
на УГД.
Техничка подготовка на ИСО обрасци.
Aбдејтирање на сајтовите до најнова верзија.
Заштита на веб-страницата.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
Април 2018 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација
на УГД.
Работа на проектот за Алумни клуб на УГД, анализа и тестирање на
веб апликации.
Заштита на веб-страницата.
Започнување на проектот за Алумни клуб на УГД.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
Мај 2018 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Работа со интерниот дел на Универзитетската страна.
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација
на УГД.
Работа на проектот за Алумни клуб на УГД.
Ажурирање на сите веб-апликации.
Заштита на веб-страницата.
Ажурирање на делот за списоци со одлуки за флексибилно работно
време – ФРВ на страницата Наука.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
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Јуни 2018 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Обработка на фотографии.
Работа со интерниот дел на Универзитетската страна.
Работа на проектот за Алумни клуб на УГД.
Разгледување на темплејти за креирање на нови веб-страници.
Изработка на Прв билтен за Алумни клубот
Заштита на веб-страницата.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
Јули/август 2018 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Работа на проектот за Алумни клуб на УГД. Креирање на билтен
број 2 за Алумни клубот.
Заштита на веб-страницата.
Обработка на ексел документи со студиски програми за внесување во
програмата за изработка на распоред.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
Септември 2018 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Работа со интерниот дел на Универзитетската страна.
Креирање на е-распоред. Корекции на распоред за цел УГД.
Работа на проектот за Алумни клуб на УГД. Креирање на билтен
број 3 за Алумни клубот.
Изработка на Linkedin за Алумни клуб на УГД.
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација
на УГД.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
Заштита и абдејт на веб-страниците на УГД.
Октомври 2018 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Корекции на распоред за цел УГД.
Работа на проектот за Алумни клуб на УГД.
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација
на УГД.
Истражување и развивање на нови модули за веб.
Заштита на веб-страница.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
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ПОМОШНО-ТЕХНИЧКО ОДДЕЛЕНИЕ
Служба за обезбедување
Службата за сопствено обезбедување брои 24 обезбедувачи, кои
се распоредени во следниве објекти: Ректорат, Правен факултет, К-2,
Наставен центар Струмица, Кочани, Амзибегово и Плачковица. Во
текот на годината е поставен и професионален видеонадзор со вкупно 65
надворешни камери кои се поставени на сите објекти во Штип, со што е
олеснета работата на службата односно се има поголема прегледност на
безбедноста на објектите. Поради видеонадзорот физичкото обезбедување
е повлечено од неколку објекти и се работи патролно од Правниот
факултет, а видеонадзорот е поставен во Ректоратот во портирница
каде што се следи 24 часа од страна на обезбедувачите кои се на смена
по двајца за едниот да патролира а другиот ги следи камерите. За 2019
година ќе се планира набавка на работни облеки. Во другите градови како:
Радовиш, Скопје, Кавадарци, Виница, Прилеп, Пробиштип и Гевгелија за
обезбедувањето се грижи приватно обезбедување. Во текот на годината
се вршени контроли од страна на МВР и од страна на раководителот
на одделот за општи и заеднички работи при што не се утврдени некои
поголеми повреди на работното место.
Хигиенска служба
Хигиенската служба брои 40 хигеничари кои се распоредени во
18 објекти бројот на хигиеничари во објектите зависи од големината
и потребите на објектот, во 2019 година се планира набавка на нови
униформи за работа. Редовно се снабдуваат сите објекти со хигиенски
средства, секоја година за време на сезонскиот грип се врши детална
дезинфекција со посебни средства за дезинфекција. Исто така редовно во
објектите се врши дезинсекција, деритизација и дезинфекција која беше
извршена во летниот период. Хигиеничарките од Пробиштип, Виница
и Радовиш се префрлени во Штип во Кампус 2. Направена е и вонредна
дезинсекција во Радовиш по пријава дека во дворната површина се имаат
појавено штетници.
Служба за паркови и зеленило
За парковите се задолжени двајца градинари Пане Данев и Станко
Трајчев, а Љупчо Донев е преместен во Амзибегово. Градинарите се
поделени така што секој градинар си одговара за објектот што му е
доделен за одржување. На градинарите им е купена опрена како алат така
и униформа. Во 2016 г. е купена нова косачка и за истата е задолжен Пане
Данев. Во план е набавка на нова опрема за косење во 2019.
ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ
Придружни членки на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се:
1. Воена академија „Генерал Михајло Апостолски“ – Скопје;
2. ПЗУ Специјална болница по хируршки болести „Филип II“ – Скопје;
3. „Агроунија“ ДООЕЛ – Скопје;
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4. Национална установа „Завод за заштита на спомениците на културата
и музеј“ – Штип;
5. „Аутомакедонија“ АД – Скопје;
6. „Месна индустрија и кланица“ ДОО – Свети Николе;
7. Национална Установа – Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“
– Штип;
8. „Институт за современи композити и роботика“ – Прилеп;
9. Јавна научна установа „Институт за филм – Филмска академија“ –
Охрид;
10. Јавна установа „Центар за традиционална кинеска медицина“ – Штип.
Нивното придружно членство е усвоено со одлуки од Универзитетскиот
сенат и тоа:
1. Со одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0701-1198/3 од 17.9.2009 година, Универзитетскиот сенат на
24-та редовна седница одлучи Воена академија „Генерал Михајло
Апостолски“ – Скопје, да стане придружна членка на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;
2. Со одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0701-1198/4 од 17.9.2009 година, Универзитетскиот сенат на 24та редовна седница одлучи ПЗУ Специјална болница по хирушки
болести „Филип II“ – Скопје, да стане придружна членка на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
3. Со одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0701-1198/5 од 17.9.2009 година, Универзитетскиот сенат на 24та редовна седница одлучи „Агроунија“ ДООЕЛ – Скопје, да стане
придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
4. Со одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0701-110/3 од 29.1.2010 година, Универзитетскиот сенат на 28-та
редовна седница одлучи Националната установа „Завод за заштита
на спомениците на културата и музеј“ – Штип, да стане придружна
членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
5. Со одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0701-621/2 од 13.5.2010 година, Универзитетскиот сенат на 34та редовна седница одлучи „Аутомакедонија“ АД – Скопје, да стане
придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
6. Со одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0701-381/16 од 11.4.2011 година, Универзитетскиот сенат на 48та редовна седница одлучи „Месна индустрија и кланица“ ДОО –
Свети Николе, да стане придружна членка на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип;
7. Со одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0701-902/3 од 12.9.2011 година, Универзитетскиот сенат на 54-та
редовна седница одлучи Националната Установа – Универзитетска
библиотека „Гоце Делчев“ – Штип, да стане придружна членка на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
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8. Со одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0701-962/14 од 2.9.2014 година, Универзитетскиот сенат на 97та редовна седница одлучи Институтот за современи композити и
роботика – Прилеп, да стане придружна членка на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;
9. Со одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0201-1018/9 од 25.9.2015 година, Универзитетскиот сенат на 114та редовна седница одлучи Јавната научна установа „Институт за
филм – Филмска академија“ – Охрид, да стане придружна членка на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
10. Со одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0201-545/10 од 29.5.2017 година, Универзитетскиот сенат
на 136-та редовна седница одлучи Јавната установа „Центар за
традиционална кинеска медицина “ – Штип, да стане придружна
членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Формирање на факултетот
Електротехничкиот факултет е јавна високообразовна установа која
е формирана на 5 април 2008 година на Првата седница на Одборот за
акредитација.
Во учебната 2012/2013 година, со Oдлука на Владата на Р Македонија,
во објавениот Kонкурс за запишување на студенти на прв циклус студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Електротехничкиот факултет доби
дисперзирани студии на студиските програми по Системи за автоматско
управување и Обновливи извори на енергија во Штип. Наставата на
дисперзираните студии во Штип се реализира во просториите на Кампус 2
(технички и биотехнички науки).
Во учебната 2013/2014 година, во објавениот Kонкурс за запишување
на студенти на прв циклус студии, Електротехничкиот факултет доби уште
една дисперзија на студиската програма Обновливи извори на енергија во
Гевгелија. За оваа дисперзија немаше интерес од страна на студентите и
не се започна со настава.
Со Одлука на Одборот за акредитација и евалуација на високото
образование на Р Македонија, Електротехничкиот факултет ја доби
акредитацијата на студиската програма Автоматизација и процеси за
втор циклус на студии и во учебната 2012/2013 година се запиша првата
генерација студенти на втор циклус студии на Електротехничкиот
факултет.
Од академската 2017/2018 година е направена нова акредитација на
студиските програми на прв и втор циклус студии на Електротехнички
факултет и тоа:
1. Автоматика и системско инженерство – 4-годишни академски студии
од прв циклус;
2. Електроенергетика и обновливи извори на енергија – 4-годишни
академски студии од прв циклус;
3. Автоматизација и процеси – 2-годишни студии од втор циклус;
4. Неконвенционални извори на енергија и технологии – 2-годишни
студии од втор циклус;
5. Електроенергетика и автоматизација на трет циклус студии –
докторски студии.
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 со право на глас. Во работата на Наставно-научниот совет,
како надворешни членови, учествуваат и наставниците од другите единици
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип кои реализираат настава на
Електротехничкиот факултет, како и наставниците избрани во насловно
наставно-научно звање.
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Избор на декан
По предлог на ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ проф. д-р
Саша Митрев, на ден 9.8.2011 г. со Одлука дел. бр. 0801-797/1 од 9.8.2011
година, Универзитетскиот сенат ја избра проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска за декан на Електротехничкиот факултет, со повторен избор на
ден 15.9.2015 година со Одлука дел. бр. 0201.970/6 од страна на ректорот
на Универзитетот проф. д-р Блажо Боев. За продекан на Електротехнички
факултет со Одлука на Наставно-научниот совет дел. бр. 2302-87/5 од
6.9.2011 година е избрана: проф. д-р Василија Шарац, а од 18.9.2015 година
со Одлука дел. бр. 1802-02/3 е избран доц. д-р Гоце Стефанов.
Структура
Наставници и соработници во редовен работен однос на
Електротехнички факултет
Реден
Презиме и име
број
Проф. д-р Татјана Атанасова1.
Пачемска
2.
Проф. д-р Влатко Чингоски
3.
Проф. д-р Сашо Гелев
4.
Проф. д-р Василија Шарац
5.
Проф. д-р Драган Миновски
6.
Доц. д-р Гоце Стефанов

Звање
редовен професор
редовен професор
редовен професор
вонреден професор
вонреден професор
доцент

7.

Доц. д-р Далибор Серафимовски

доцент

8.

Доц. д-р Тодор Чекеровски

9.

М-р Билјана Читкушева-Димитровска асистент докторанд

10.

М-р Маја Кукушева

доцент
асистент докторанд

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

Звање

1.

Проф. д-р Тодор Делипетров

редовен професор

2.

Проф. д-р Орце Спасовски

редовен професор

3.

Проф. д-р Владо Гичев

редовен професор

4.

Проф. д-р Игор Стојановиќ

вонреден професор

5.

Проф. д-р Мартин Лукаревски

вонреден професор

6.

Доц. д-р Горги Димов

доцент

7.
8.
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9.

Ас. м-р Јасмина Вета-Буралиева

асистент

10.

Ас. м-р Марија Митева

асистент

Насловни наставници на Електротехнички факултет

Реден
Презиме и име
Звање
број
1.
Насловен проф. д-р Драган Миновски вонреден професор
Насловен доц. д-р Александар
2.
вонреден професор
Туџаров
3.

Насловен доц. д-р Владимир Талевски доцент

4.

Насловен доц. д-р Васко Саздовски

доцент

5.

Насловен доц. д-р Слободан
Бундалевски

доцент

Наставници од други универзитети

Реден
Презиме и име
број
1.

Звање

вонреден
Проф. д-р Игор Димовски
професор

Администрација
Реден
Презиме и име
број
1.

Даниела Свиркова

2.

Весна Конзулова

3.

Данче Гркова

Звање
секретар
референт за
студентски
прашања
референт за
студентски
прашања

Институција
Институт за роботика кој
е придружна членка на
УГД

Во
редовен
работен
однос
да

Со договор за
ангажирање

да

да
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Катедри
На Електротехничкиот факултет со донесувањето на новиот
Правилник за внатрешна организација и работење формирани се следните
катедри:
1. Катедра за електротехника и електромашинство;
2. Катедра за автоматизација, регулација и управување со технолошки
процеси;
3. Катедра за електроника;
4. Катедра за електроенергетика;
5. Катедрата за телекомуникациско инженерство.
Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот совет
Во периодот 1.11.2017-31.10.2018 година се одржани вкупно 9
седници на Наставно-научниот совет. Од направената анализа на дневните
редови на наведените седници е констатирано дека се разгледувани повеќе
значајни точки: прифаќање на донации за опремување на лаборатории
за наставна и научноистражувачка дејност, наставна проблематика,
формирање на рецензентски комисии за избор и реизбор на наставници и
соработници, соработка со други универзитети и факултети, формирање
на рецензентска комисија за издавање на учебници и учебни помагала
по одделни предмети, барања од наставници и соработници за присуство
на научни собири и симпозиуми во земјава и во странство, барања од
студенти, одлуки за одобрување на теми за дипломска/завршна работа и
др.
2.11.2017 година, 124. седница
Донесени одлуки:
- Одлука за усвојување на Годишниот извештај од работата на
Факултетот за периодот од 1.11.2016 – 31.10.2017 година.
- Одлука за усвојување на Планот за издавачка дејност на
Електротехнички факултет за 2018 година.
- Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензирање на
скриптата „Програмски јазици“ од д-р Далибор Серафимовски.
- Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензирање на
практикумот „Програмски јазици“ од д-р Далибор Серафимовски.
- Одлука за реализација на еднодневна теренска - практична настава на
студентите во фабриката Маркарт - Велес.
Одлуки за усвојување на теми за дипломска работа – за студентите
Методи Трајчев, Ѓоре Кузманов и Никола Спасовски.
Одлуки за студентите – Ивана Ефтимова, Александар Шарковски,
Верче Коцева и Дејан Илиев.
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14.11.2017 година, 125. седница
Донесени одлуки:
- Одлуки за прием на студенти на втор циклус студии на
Електротехнички факултет – Ивана Гичева и Ивона Петровиќ.
- Одлука за усвојување на теми за дипломска работа за студентот
Александар Атанасов.
15.12.2017 година, 126. седница
Донесени одлуки:
- Одлука за корекција на Одлуката за покриеност на наставата на
Електротехнички факултет за летен семестар во академската
2017/2018 година.
- Одлука за универзитетски изборен предмет на прв циклус студии на
предлог од Електротехнички факултет.
- Одлука за усвојување на рецензијата за скриптата „Програмски
јазици“ од д-р Далибор Серафимовски и проф. д-р Владо Гичев
објавена во Универзитетски билтен број 200 од 15.11.2017 година на
стр. 22.
- Одлука за усвојување на рецензијата за практикумот „Програмски
јазици“ од д-р Далибор Серафимовски и проф. д-р Владо Гичев,
објавен во Универзитетски билтен број 200 од 15.11.2017 година на
стр. 24.
- Предлог-одлука за кандидат за проректор на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип за мандатен период до 14.9.2019 година.
- Предлог-одлука за ангажирање на доц. д-р Гоце Стефанов на ФЕИТ
– Скопје.
- Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска поради
учество на Третиот состанок на управата на проектот Математичка
дебата кој ќе се одржи во периодот од 30.1.-3.2.2018 година во
Никозија, Кипар.
- Одлуки за отсуство за проф. д-р Татјана Атанасова Пачемска поради
учество на состанок и на конференција на Управувачкиот комитет
на COST Action CA 16227 – Investigation and Mathematical Analysis
of Avant – Garde Desease Control via Mosquito Nano – Tech Repellents
кои ќе се одржат од 7-12.02.2018 година во Торино.
- Одлука за координатор на ЕТФ на Првата зимска тренинг школа
за студенти од втор и трет циклус студии и млади истражувачи –
First Modelling Week in Macedonia која ќе се одржи во периодот од
12-16.2.2018 година, поддржана од COST Action „Mathematics for
Industry Network“, ECMI и УГД.
- Одлука за продолжување на рокот за студирање за студент Томче
Велков, втор циклус студии.
- Одлуки за комисиско оценување по предметите Електротехника 2 и
Фотоволтаична конверзија.
- Одлуки за усвојување на теми за дипломска работа за студентите –
Ивана Ефтимова и Стојан Стојков.
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19.2.2018 година,127. седница
Донесени одлуки:
- Одлука за состав на ННС за летниот семестар.
- Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) од наставниците на Електротехничкиот факултет.
- Одлука за корекција на одлуката за План за издавачка дејност за 2018
година.
- Одлука за определување на квоти на студенти кои треба да се запишат
на прв циклус студии во академската 2018/2019 година.
- Одлука за определување на квоти на студенти кои треба да се запишат
на втор циклус студии во академската 2018/2019 година.
- Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во сите
звања од наставно-научното подрачје на техничко-технолошки науки,
наставно-научни области компјутерска контрола на комплексни
индустриски процеси и развивање на експертски системи.
- Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања.
- Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
насловно звање.
- Одлука за започнување на постапка за акредитација на студиската
програма на прв циклус студии - Мехатроника и роботика.
- Одлука за започнување на постапка за акредитација на студиската
програма на втор циклус студии - Автоматизација и процеси,
едногодишни студии.
- Одлука за започнување на постапка за акредитација на студиската
програма на втор циклус студии - Неконвенционални извори и
технологии во електроенергетика, едногодишни студии.
- Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензирање на
Збирка задачи по електрични машини од авторот проф. д-р Василија
Шарац.
- Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензирање на
учебник по Електрични инсталации од авторот проф. д-р Василија
Шарац.
- Одлука за ангажирање на проф. д-р Сашо Гелев на Воената академија
во Скопје.
- Одлука за дополнување на листа на учесници кон проектот Прилози
во математичката теорија, математичкото моделирање и примени.
- Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за
периодот од 28-30.3.2018 година во Ларнака, Кипар, поради настан
поврзан со математичките активности во Европа како дел од проектот
Прилози во математичката теорија, математичкото моделирање и
примени.
- Одлука за отсуство за доц. д-р Гоце Стефанов поради учество на
15-тиот меѓународен конгрес ММТ15 кој се одржи во Боровец, Р
Бугарија, во периодот од 14.-17.3.2018 година.
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Одлука за отсуство за проф. д-р Влатко Чингоски поради учество
на 23-тата Меѓународна научно-стручна конференција под наслов
„Информациски технологии“, ИТ 2018 која ќе се одржи во периодот
од 19.2.-24.2.2018 година во Жабљак, Црна Гора.
Одлука за отсуство за проф. д-р Сашо Гелев поради учество на
23-тата Меѓународна научно-стручна конференција под наслов
„Информациски технологии“, ИТ 2018 која ќе се одржи во периодот
од 19.2.-24.2.2018 година во Жабљак, Црна Гора.
Одлука за продолжување на рокот за студирање за студент Аце
Панев, втор циклус студии.
Одлука за активирање на студии за студент Ирена Постолова, втор
циклус студии.
Одлуки за усвојување на теми за дипломска работа - за студентите
Емилија Гочева и Стефан Митевски.
Одлуки за студентите – Дарко Атанасов и Ванчо Настов.

8.3.2018 година, 128. седница
Донесени одлуки:
- Одлука за усвојување на елаборатот за акредитација на студиската
програма на прв циклус студии - Мехатроника и роботика.
- Одлука за усвојување на елаборатот за акредитација на студиската
програма на втор циклус студии - Автоматизација и процеси,
едногодишни студии.
- Одлука за усвојување на елаборатот за акредитација на студиската
програма на втор циклус студии - Неконвенционални извори и
технологии во електроенергетика, едногодишни студии.
- Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за
периодот од 17-22.3.2018 година во Лисабон, Португалија, поради
состанок во врска со COST Action.w
11.4.2018 година, 129. седница
Донесени одлуки:
- Одлука за утврдување на листа на кандидати пријавени по конкурс
за избор на еден наставник во сите звања од наставно-научното
подрачје на техничко-технолошки науки, наставно-научни области
компјутерска контрола на комплексни индустриски процеси и
развивање на експертски системи, објавен на 12.3.2017 година во
дневните весници „Нова Македонија“ и „Утрински весник“.
- Одлука за формирање на рецензентска комисија за изработка на
реферат за избор на еден наставник во сите звања од наставнонаучното подрачје на техничко-технолошки науки, наставно-научни
области компјутерска контрола на комплексни индустриски процеси
и развивање на експертски системи.
- Одлука за утврдување на листа на кандидати пријавени по конкурс за
избор на еден наставник во сите звања од наставно-научното подрачје
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на техничко-технолошки науки, наставно-научни области теорија
на информации и комуникации и моделирање, симулација и анализа
на комплексни контролни системи, објавен на 12.3.2018 година во
дневните весници „Нова Македонија“, „Утрински весник“ и „Коха“.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за изработка на
реферат за избор на еден наставник во сите звања од наставнонаучното подрачје на техничко-технолошки науки, наставно-научни
области теорија на информации и комуникации и моделирање,
симулација и анализа на комплексни контролни системи.
Одлука за утврдување на листа на кандидати пријавени по конкурс за
избор еден наставник во насловно звање доцент/вонреден професор
од наставно-научното подрачје на техничко-технолошките науки,
наставно-научни области електротехника и електроенергетски
мрежи и системи, објавен на 12.3.2018 година во дневните весници
„Нова Македонија“, „Утрински весник“ и „Коха“.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за изработка на
реферат за избор еден наставник во насловно звање доцент/вонреден
професор од наставно-научното подрачје на техничко-технолошките
науки, наставно-научни области електротехника и електроенергетски
мрежи и системи.
Одлука за распишување на конкурс за избор/реизбор на проф.
д-р Сашо Гелев во наставно-научното подрачје на техничкотехнолошките науки, наставно-научното поле регулација и
управување со технолошки процеси, наставно-научни области
моделирање, симулација и анализа на комплексни контролни системи
и компјутерска контрола на комплексни индустриски процеси.
Одлука за комисиско полагање по предметот Системи за далечинско
и дистрибуирано управување.
Одлука за одобрување на тема за изработка на магистерски труд за
студент Дејан Илиев.
Одлука за план за практична настава на студентите.

22.5.2018 година, 130. седница
Донесени одлуки:
- Одлука за избор на д-р Далибор Серафимовски во звање доцент
од наставно-научното подрачје на техничко-технолошки науки,
наставно-научни области компјутерска контрола на комплексни
индустриски процеси и развивање на експертски системи.
- Одлука за избор на д-р Тодор Чекеровски во звање доцент од наставнонаучното подрачје на техничко-технолошки науки, наставно-научни
области теорија на информации и комуникации и моделирање,
симулација и анализа на комплексни контролни системи.
- Одлука за комисија за уписи на прв циклус на студии за академската
2018/2019 година.
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Одлука за комисија за уписи на втор циклус студии за академската
2018/2019 година.
Одлука за комисија за уписи на трет циклус студии за академската
2018/2019 година.
Одлука за усвојување на рецензијата за ракописот со наслов
„Електрични инсталации“ од авторот проф. д-р Василија Шарац,
објавен во Универзитетски билтен број 209 од април 2018 година на
стр. 15.
Одлука за усвојување на рецензијата за ракописот со наслов „Збирка
задачи по електрични машини“ од авторот проф. д-р Василија Шарац,
објавен во Универзитетски билтен број 209 од април 2018 година на
стр. 13.
Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Василија Шарац во Охрид
на конференцијата Applied Computer Tehnologies за периодот од 2122.6.2018 година.
Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Василија Шарац во
Скопје на конференцијата Women in Energy во организација на EVNМакедонија за периодот од 4-5.6.2018 година.
Одлука за покриеност на наставата за академската 2018/2019 година.
Одлуки за одобрување на теми за изработка на дипломски труд.

7.6.2018 година, 131. седница
Донесени одлуки:
- Одлука за дополнување на составот на членови на Наставнонаучниот совет на Електротехничкиот факултет за летниот семестар
2017/2018 година.
- Одлука за утврдување на кандидати по објавен конкурс за избор
на наставник во сите наставно-научни звања од наставно-научното
подрачје на техничко-технолошки науки, наставно-научни области
моделирање, симулација и анализа на комплексни контролни системи
и компјутерска контрола на комплексни индустриски процеси,
објавен на 21.5.2018 година во дневните весници „Нова Македонија“
и „Коха“.
- Одлука формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник
во сите наставно-научни звања од наставно-научното подрачје на
техничко-технолошки науки, наставно-научни области моделирање,
симулација и анализа на комплексни контролни системи и
компјутерска контрола на комплексни индустриски процеси, објавен
на 21.5.2018 година во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.
- Одлука за давање согласност на проф. д-р Сашо Гелев за реализација
на настава на втор циклус студии на Воена академија.
- Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска за учество на конференцијата Applied Analysis and
Applications AAA -2018 за периодот од 1-4.7.2018 година во Охрид, Р
Македонија.
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Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска за учество на C1 настан – Математичка дебата во рамките
на проектот MATHDebate, 3.7.2018 година во Охрид, Р Македонија.
Одлука за покривање на трошоци за патување и сместување на
проф. д-р Грегорис Макридес, претседател на ЕАЕЦ, за учество
на конференцијата Applied Analysis and Applications AAA -2018 за
периодот од 1-5.7.2018 година во Охрид, Р Македонија – (УГД Проект:
Прилози во математичката теорија, математичкото моделирање и
примени).
Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска за учество на работен состанок и мини конференција во
Загреб, 05-07.07.2018 година
Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска за учество на 4 ТПМ во рамките на проектот MATHDebate,
27.8-2.9.2018 година во Варна, Р Бугарија.
Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска за учество на C2 настан – Креирање на тренинг курс во
рамките на проектот MATHDebate, 16-22.9.2018 година во Ларнака,
Кипар.
Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска за учество на МИКОМ 2018, 19-23.9.2018 година во
Никозија, Кипар.
Одлуки за одобрување на теми за изработка на дипломски труд.

4.9.2017 година, 132. седница
Донесени одлуки:
-

-

-
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Одлука за утврдување на состав на ННС на Факултетот за зимски
семестар за академската 2018/2019 година.
Одлука за избор на д-р Сашо Гелев во звање редовен професор
од наставно-научното подрачје на техничко-технолошките науки,
наставно-научни области моделирање, симулација и анализа
на комплексни контролни системи и компјутерска контрола на
комплексни индустриски процеси.
Одлука за избор на д-р Владимир Талевски во насловно звање доцент/
вонреден професор од наставно-научното подрачје на техничкотехнолошките науки, наставно-научни области електротехника и
електроенергетски мрежи и системи.
Одлука за промена на Одлуката за покриеност на наставата за
академската 2018/2019 година.
Одлука за формирање рецензентска комисија за издавање на Збирка
задачи по анализа и синтеза на електрични кола од проф. д-р Василија
Шарац и асистент докторанд м-р Билјана Читкушева Димитровска.
Одлука за покривање на трошоците за патување на Даниела
Стеваноска – надворешен член на проект под раководство на проф.
д-р Татјана Атанасова-Пачемска, за учество на C2 настан – Креирање

Годишен извештај

на тренинг курс во рамките на проектот MATHDebate за периодот од
16-22.09.2018 година во Ларнака, Кипар.
- Одлука за отсуство на проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска
за Охрид во периодот од 30.9. – 4.10.2018 година на настан под
организација на COST ACTION – CA 16- 227.
- Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Влатко Чингоски за
Австрија на конференцијата OIPE 2018 за периодот од 13-15.9.2018
година.
- Одлука за одобрување на тема за магистерски труд со наслов
„Оптимизација на придушница во LCL – филтер кај трифазен
фреквентен преобразувач со помош на генетски алгоритми и метод
на конечни елементи“ од кандидатот Марија Чингоска.
- Одлука за одобрување на теми за изработка на дипломски труд.
- Одлука за ангажирање на проф. д-р Сашо Гелев на Воената академија
во Скопје.Техничка опременост
- Електротехничкиот факултет ги користи лабораториите на Кампус 2,
а како свои лаборатории ги поседува Соларната А-тест лабораторија
донирана од Владата на Р Македонија, Лабораторијата за производни
и разводни системи и постројки донирана од ЕВН Македонија и
Лабораторијата за мерења и електроника лоцирана во Радовиш.
Просторни услови
- Факултетот располага со три предавални и една компјутерска
лабораторија. Просторните услови на Факултетот се реновирани и
санирани. За изведување на наставата во четирите студиски години
обезбедени се минимални инфраструкурни услови и тоа:
- има предавални, училници кабинети и лаборатории;
- има доволен број на санитарни јазли;
- предавалните се опремени со соодветен мебел;
- интернет приклучоци се поставени во сите простории.
Издавачка дејност
Предметите од студиските години се покриени со соодветни
учебници, скрипти, и авторизирани предавања (дел од нив се рецензирани,
а дел се во постапка на рецензирање) кои се во склад со Правилникот за
остварување на издавачката дејност во рамките на Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип. Потребните програми за работа и материјали за сите
предмети се достапни преку електронско учење односно преку порталот
за електронско учење Moodle. На студентите, редовни и вонредни им е
овозможен едноставен пристап до сите потребни материјали, информации,
извештаи и др., како и постојан контакт со наставниците и соработниците.
Наставничкиот и соработничкиот кадар работи и подготвува скрипти
и учебни помагала по соодветните предмети кои се ставени во планот за
издавачкa дејност за 2018 година и тоа:
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-

-

„Збирка задачи по електрични машини“ (е-библиотека на УГДШтип, www.ugd.edu.mk) од авторот проф д-р Василија Шарац.
„Збирка задачи по анализа и синтеза на електрични кола“
(е-библиотека на УГД-Штип, www.ugd.edu.mk) од авторите проф
д-р Василија Шарац и асистент докторанд Билјана ЧиткушеваДимитровска.
„Електрични инсталации“ (е-библиотека на УГД-Штип, www.ugd.
edu.mk) од авторот проф д-р Василија Шарац.
„Програмски јазици“ – скрипта (е-библиотека на УГД-Штип, www.
ugd.edu.mk) од авторите проф д-р Владо Гичев и доц. д-р Далибор
Серафимовски.
„Програмски јазици“ – практикум (е-библиотека на УГД-Штип,
www.ugd.edu.mk) од авторите проф д-р Владо Гичев и доц. д-р
Далибор Серафимовски.

Научноистражувачка работа
Проекти во кои се вклучени вработените:
Датум
од-до

Наслов на
проектот

Mожности
и методи
за замена и
Март
заштеда на
2015 – енергија и
ноември зголемување на
2018
енергетската
ефикасност
во хотелската
индустрија

Позиција

Раководител
на проектот
и
истражувач

Опис на активностите
во тек на проектот:
Планирање, водење,
координација на
тимот, реализација
на истражувањата,
објавување и
презентирање
на резултати од
истражувањата

Објавени трудови
Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска
Издавачка дејност
- Atanasova-Pacemska, Tatjana and Koceva Lazarova, Limonka (2017)
Финансиска математика. Универзитет „Гоце Делчев” - Штип,
Штип. ISBN 978-608-244-467-3.
- Atanasova-Pacemska, Tatjana and Koceva Lazarova, Limonka and
Miteva, Marija (2017) Analysis of math teaching methodology.
Goce Delcev University, Stip. ISBN 978-608-244-445-1
- Atanasova-Pacemska, Tatjana and Koceva Lazarova, Limonka (2017)
Збирка задачи по финансиска математика.
ISBN 978-608-244-468-0.
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-

Lazarovska, Marija and Atanasova-Pacemska, Tatjana and Miteva,
Marija and Koceva Lazarova, Limonka (2017) Guidelines for the MATHLabyrinth method. ISBN 978-608-66136-0-0.
Lazarovska, Marija and Atanasova-Pacemska, Tatjana and Miteva,
Marija and Koceva Lazarova, Limonka (2017) Прирачникза методот
математички лавиринт: зголемување на нивото на знаење преку
решавање на математички проблеми. ISBN 978-608-66136-1-7.

Научно истражувачка работа
Проекти во кои се вклучени вработените:
1. Atanasova-Pacemska, Tatjana and Andonovikj, Beti (2017) COST Action
CA16227 - Investigation and Mathematical Analysis of Avant-garde
Disease Control via Mosquito Nano-Tech-Repellents (IMAAC). [Project]
(In Press)
2. Atanasova-Pacemska, Tatjana and Lazarova, Limonka and Miteva, Marija
and Martinovska, Cveta and Timovski, Riste and Jolevska-Tuneska,
Biljana and Trifunov, Zoran and Pacemska, Sanja and Makrides, Gregory
(2016) MATHDebate - The Voice of Students - Searching Excellence in
Math Education trough Increasing the Motivation for Learning. [Project]
(In Press)
- Atanasova-Pacemska, Tatjana and Jolevska-Tuneska, Biljana and
Lazarova, Limonka and Miteva, Marija and Timovski, Riste (2016) COST
Action TD1409: Mathematics for Industry Network Industrial workshop
- What mathematicians can do for you? Case study from Industrial and
Social sectors in Macedonia. [Project]
3. Jolevska-Tuneska, Biljana and Tuneski, Nikola and Atanasova-Pacemska,
Tatjana and Lazarova, Limonka and Miteva, Marija (2016) Introduction
of New Space of Distributions and its Application. [Project] (In Press)
4. Atanasova-Pacemska, Tatjana and Jolevska-Tuneska, Biljana and
Lazarova, Limonka (2016) COSTAction CA15225 Fractional-order
systems; analysis, synthesis and their importance for future design.
[Project] (In Press)
5. Atanasova-Pacemska, Tatjana and Lazarova, Limonka and Miteva,
Marija (2015) Mathematical Labyrinth as a method for increasing the
level of knowledge through solving mathematical problems. [Project] (In
Press)
6. Atanasova-Pacemska, Tatjana and Srebrenkoska, Vineta and Lazarova,
Limonka (2018) First Winter MI-NET Modeling Week in Macedonia.
[Project]
7. Atanasova-Pacemska, Tatjana (2018) CA17109 - Understanding and
modeling compound climate and weather events. [Project] (In Press)
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Објавени трудови
Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска
Трудови објавени во списанија со импакт фактор (IF) (Thomson
Reuters, SCOPUS, и др.):
-

Miteva, Marija and Jolevska-Tuneska, Biljana and Atanasova-Pacemska,
Tatjana (2018) Results on the Colombeau products of the distribution
x_+^−r−1/2 with the distributions x_-^−k−1/2 and x_-^k−1/2.
Funktsional’nyi Analiz i ego Prilozheniya, 52 (1). pp. 13-25. ISSN 23052899 (online), 0374-1990 (print) ИФ=0,571.

Трудови објавени во меѓународни стручни списанија:
-

-

-

-

-

Trifunov, Zoran and Jusufi Zenku, Teuta and Atanasova-Pacemska,
Tatjana (2018) Conditioned Extreme, Determination and Visualization.
Istraživanje matematičkog obrazovanja, 10 (18). pp. 33-40. ISSN 1986–
518X / 2303-4890 (print).
Stefanov, Goce and Karadzinov, Ljupco and Sarac, Vasilija and
Atanasova-Pacemska, Tatjana and Kukuseva, Maja and Dambov, Risto
(2018) Dependence of the Active Power of the Serial Resonant Bridge
Converter from the Phase Difference and the Duty Cycle. Machines,
Technologies, Materials, 12 (2). pp. 62-65. ISSN 1313-0226.
Kukuseva, Maja and Citkuseva Dimitrovska, Biljana and Veta Buralieva,
Jasmina and Karamazova, Elena and Atanasova-Pacemska, Tatjana
(2018) Proposed Queuing Model M/M/3 with Infinite Waiting Line in a
Supermarket. Balkan Journal of Applied Mathematics and Informatics, 1
(1). pp. 73-78. ISSN 2545-4803.
Petrovska, Biserka and Stojanovic, Igor and Atanasova-Pacemska, Tatjana
(2018) CLASSIFICATION OF SMALL DATA SETS OF IMAGES WITH
TRANSFER LEARNING IN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS.
Balkan Journal of Applied Mathematics and Informatics, 1 (1). pp. 17-24.
ISSN 2545-4803.
Jovanova, Biljana and Atanasova-Pacemska, Tatjana (2018)
APPLICATION OF MATHEMATICS IN MUSIC COMBINATORICS
AND TWELVE-TONE MUSIC. Istraživanje matematičkog obrazovanja,
X (2). pp. 11-17. ISSN (p) 2303-4890/ (o) 1986–518X.

Трудови објавени во зборници на трудови со меѓународен уредувачки
одбор:
- Stefanov, Goce and Karadzinov, Ljupco and Sarac, Vasilija and AtanasovaPacemska, Tatjana and Kukuseva, Maja and Dambov, Risto (2018)
Dependence of the active power of the serial resonant bridge converter
from the phase difference and the duty cycle. In: XV International
Scientific Congress MTM 2018, 14-17 March 2018, Borovec, R.Bulgaria.

258

Годишен извештај

Учество во НИП финансирани од Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип.
- Atanasova-Pacemska, Tatjana and Jolevska-Tuneska, Biljana and Sarac,
Vasilija and Lazarova, Limonka and Miteva, Marija and Karamazova,
Elena and Timovski, Riste and Runcev, Kostadin and Srebrenova, Maja
(2017) Contributions in mathematical theory, mathematical modelling
and their applications. [Project]
Студиски престој на Универзитети во странство:
Универзитет во Ниш, ПМФ, септември 2018
Atanasova-Pacemska, Tatjana (2018) Mathematical Analysis and Modelling
– Dynamical Systems and Applications. [Experiment]-STSM Report.
Проф.д-р Влатко Чингоски
Трудови објавени во списанија со импакт фактор (IF) (Thomson Reuters,
SCOPUS, и др.):
- Noguchi, So and Matsumoto, Shinya and Cingoski, Vlatko (2018)
An Adaptive FEM Based on Magnetic Field Conservation Applying to
Ferromagnetic Problems. IEEE Transactions on Magnetics, 54 (3). ISSN
0018-9464 (Thomson Reuters IF=1,243).
- Cingoski, Vlatko and Petrevska, Biljana (2018) Making hotels more
energy efficient: the managerial perception. Economic Research, 31 (1).
pp. 87-101. ISSN 1848-9664 (Thomson Reuters IF=0,742).
- Petrevska, Biljana and Cingoski, Vlatko (2018) Environmental
Management: Assessment of Macedonian Hotel Industry. Quality Access to Success, 19 (162). pp. 122-125. ISSN 1582-2559 (SCOPUS
SNIP IF = 0,294).
Трудови објавени во меѓународни стручни списанија:
- Petrevska, Biljana and Cingoski, Vlatko (2018) Green solution for
clean environment: The case of Skopje, Macedoniа. Journal of Applied
Economics and Business, 6 (3). pp. 58-64. ISSN 1857- 8721.
- Bundalevski, Slobodan and Cingoski, Vlatko and Gelev, Saso (2018)
Determination of the Total Impulse of the Solid Rocket Motor by Using
Two Mathematical Methods. In: Information Technology - IT 2018.
(IEEE Digital Library).
- Giceva, Ivana and Sarac, Vasilija and Gelev, Saso and Cingoski, Vlatko
(2018) Single Phasing of Three-phase Induction Motors under Various
Load Conditions. In: Information Technology - IT 2018. (IEEE Digital
Library).
- Cingoska, Marija and Sarac, Vasilija and Cingoski, Vlatko and Gelev,
Saso (2018) Efficiency optimization of electrical devices. In: Information
Technology - IT 2018. (IEEE Digital Library).
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-

Petrevska, Biljana and Cingoski, Vlatko (2018) How can We Make a
Green Tourism Brand? The Evidence of Macedonia. South East European
Journal of Sustainable Development, 1 (1). pp. 7-15. ISSN 2545-4463
Cingoski, Vlatko and Petrevska, Biljana (2017) Flexible textile
photovoltaics: application of new generation in tourism. Journal of
Applied Economics and Business, 5 (4). pp. 5-18. ISSN 1857- 8721.

Трудови објавени во зборници на трудови со меѓународен уредувачки
одбор:
- Noguchi, So and Cingoski, Vlatko (2018) Economical Optimization
Method of REBCO Superconducting Magnets using Game Theory. In:
15th International Workshop on Optimization and Inverse Problems in
Electromagnetism, 11-13 Sept 2018, Hall in Tirol, Austria.
- Cingoski, Vlatko and Petrevska, Biljana (2018) A new long-term
sustainable public transportation system for the city of Skopje. In: 26th
International Conference Ecological Truth & Environmental Research,
12-15 June 2018, Bor, Serbia.
- Gelev, Saso and Tudzarov, Aleksandar and Sarac, Vasilija and Cingoski,
Vlatko and Bundalevski, Slobodan (2018) Metodi i alati za forenziku
mobilnih telefona. In: Information Technology - IT 2018, 19-22 Feb
2018, Zabljak, Montenegro.
- Petrevska, Biljana and Serafimova, Mimoza and Cingoski, Vlatko
(2018) Managing sustainable tourism and hotel industry in Macedonia:
energy resources strategic approach. In: 26th International Conference
Ecological Truth & Environmental Research, 12-15 June 2018, Bor,
Serbia.
- Cingoski, Vlatko and Andonov-Chento, Ilija and Nikolov, Igor (2017)
Prospects for Pump Storage HPP in Macedonia. In: SIMTERM - 2017,
17-20 Oct 2017, Sokobanja, Srbija.
Трудови објавени на домашни конференции со меѓународно учество:
- Cingoski, Vlatko and Petrevska, Biljana and Gelev, Saso (2017) New
Generation of PV Cells and Their Potential Application in Tourism and
Hotel Industry. In: First International Scientific Conference - Challenges
of tourism and business logistics in the 21st century »ISCTBL 2017«, 2425 Oct 2017, Gevgelija, Macedonia.
Учество во НИП финансирани од Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип.
- Cingoski Vlatko, Petrevska Biljana, Gelev Saso, Golubovski
Roman, Citkuseva Dimitrovska Biljana, Trajkov Nikola and Velkov
Tomce(2015) Mожности и методи за замена и заштеда на енергија
и зголемување на енергетската ефикасност во хотелската
индустрија. [Раководител на проект, истражувач]
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Проф. д-р Василија Шарац
Трудови во списанија:
- Sarac, Vasilija and Stefanov, Goce (2017) Permanently split capacitor
motor-study of the design parameters. Journal of Electrical Engineering,
68 (5). pp. 339-348. ISSN 1335-3632 (indexed SCI Expanded ).
- Sarac, Vasilija and Iliev, Dejan (2017) Synchronous Motor of Permanent
Magnet compared to Asynchronous Induction Motor.Electrotehnica,
Electronica, Automatica (EEA), 65 (7). pp. 51-58. ISSN 1582-5175
(indexed Scopus).
- Stefanov, Goce and Karadzinov, Ljupco and Sarac, Vasilija and Atanasovaand
Kukuseva,
Maja
and
Dambov,
Pacemska,
Tatjana
Risto (2018) Dependence of the Active Power of the Serial Resonant
Bridge Converter from the Phase Difference and the Duty Cycle.
Machines, Technologies, Materials, 12 (2). pp. 62-65. ISSN 1313-0226
Трудови во зборници од конференции и научни собири:
- Giceva, Ivana and Sarac, Vasilija and Gelev, Saso and Cingoski,
Vlatko (2018) Single Phasing of Three-phase Induction Motors under
Various Load Conditions. In: 23rd International Scientific-Professional
Conference on Information Technology (IT), 19-24 Feb 2018, Zabljak,
Montenegro. https://ieeexplore.ieee.org/document/8350459/
- Stefanov, Goce and Karadzinov, Ljupco and Sarac, Vasilija and AtanasovaPacemska,
Tatjana
and
Kukuseva,
Maja
and
Dambov,
Risto (2018) Dependence of the active power of the serial resonant
bridge converter from the phase difference and the duty cycle. In: XV
International Scientific Congress MTM 2018, 14-17 March 2018,
Borovec, R.Bulgaria.
- Gelev, Saso and Tudzarov, Aleksandar and Sarac, Vasilija and Cingoski,
Vlatko and Bundalevski, Slobodan (2018) Metodi i alati za forenziku
mobilnih telefona. In: Information Technology -IT 2018, 19-22 Feb 2018,
Zabljak, Montenegro.
- Cingoska, Marija and Sarac, Vasilija and Cingoski, Vlatko and Gelev,
Saso (2018) Efficiency optimization of electrical devices. In: Information
Technology -IT 2018. https://ieeexplore.ieee.org/document/8350455/
- Trajcevski, Neven and Sarac, Vasilija and Stefanov, Goce and Kuzinovski,
Mikolaj and Tomov, Mite (2018) Integrated Machining Process Modelling
and Research System. In: Applied Computer Technologies.
- Sarac, Vasilija and Stefanov, Goce and Trajcevski, Neven (2018) Transient
and Numerical Models of Three-Phase Induction Motor. In: Applied
Computer Technologies.
Објавени книги:
- Василија Шарац: Збирка задачи по електрични машини,
Универзитет „Гоце Делчeв“, ISBN: 978-608-244-532-8.
- Василија Шарац: Електрични инсталации, Универзитет „Гоце
Делчeв“, ISBN: 978-608-244-531-1.
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Учество во научноистражувачки проекти:
- Atanasova-Pacemska, Tatjana and Jolevska-Tuneska, Biljana and Sarac,
Vasilija and Lazarova, Limonka and Miteva, Marija and Karamazova,
Elena and Timovski, Riste and Runcev, Kostadin and Srebrenova,
Maja (2017) Contributions in mathematical theory, mathematical
modelling and their applications.
Проф. д-р Сашо Гелев
-

-

-

-

-

-

-
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Bundalevski, Slobodan and Cingoski, Vlatko and Gelev, Saso (2018)
Determination of the Total Impulse of the Solid Rocket Motor by Using
Two Mathematical Methods. In: 23rd International Scientific-Professional
Conference on Information Technology (IT), 19-24 Feb 2018, Zabljak,
Montenegro.
Giceva, Ivana and Sarac, Vasilija and Gelev, Saso and Cingoski,
Vlatko (2018) Single Phasing of Three-phase Induction Motors under
Various Load Conditions. In: 23rd International Scientific-Professional
Conference on Information Technology (IT), 19-24 Feb 2018, Zabljak,
Montenegro.
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Учество во одбори на конференции
-

-

На петтата Меѓународна конференција под наслов „Науката поддршка на развојот во Југоисточна Европа“ организирана од
страна на Универзитетот Евро-Балкан – Скопје, активно учествува
во програмскиот и организацискиот одбор. Конференцијата се одржа
на 15 и 16 декември 2017 година во Скопје.
На конференцијата IT’18 одржана во Жабљак во Црна Гора во
2018 година е член на програмскиот одбор и активно учествува во
конференцијата во период од 19.2.2018 до 24.2.2018 година.

Доц. д-р Гоце Стефанов
-

-

-

Iliev, Dejan and Stefanov, Goce (2018) Embedded Microprocessory
SCADA System for Supervisory, Control and Data Acquisition in the
Process of Purification of Gasses in Ferro-Nickel Factory. In: XV
International Scientific Congress MTM 2018, 12-15 Sept 2018, Varna,
R.Bulgaria.
Stefanov, Goce and Karadzinov, Ljupco and Sarac, Vasilija and Atanasovaand
Kukuseva,
Maja
and
Dambov,
Pacemska,
Tatjana
Risto (2018) Dependence of the active power of the serial resonant
bridge converter from the phase difference and the duty cycle. In: XV
International Scientific Congress MTM 2018, 14-17 March 2018,
Borovec, R.Bulgaria.
Trajcevski, Neven and Sarac, Vasilija and Stefanov, Goce and Kuzinovski,
Mikolaj and Tomov, Mite (2018) Integrated Machining Process Modelling
and Research System. In: Applied Computer Technologies.
Sarac, Vasilija and Stefanov, Goce and Trajcevski, Neven (2018) Transient
and Numerical Models of Three-Phase Induction Motor. In: Applied
Computer Technologies.
Stefanov, Goce and Karadzinov, Ljupco and Sarac, Vasilija and AtanasovaPacemska,
Tatjana
and
Kukuseva,
Maja
and
Dambov,
Risto (2018) Dependence of the Active Power of the Serial Resonant Bridge
Converter from the Phase Difference and the Duty Cycle. International
Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM
(Machines, Technologies, Materials), 12 (2). pp. 62-65. ISSN 1313-0226.

Доц. д-р Далибор Серафимовски
Трудови објавени во списанија со импакт фактор (IF) (Thomson Reuters,
SCOPUS, и др.):
- Tasev, Goran and Serafimovski, Dalibor and Serafimovski,
Todor (2018) Evolution of ore-forming fluids in the Bukovik-Kadiica
porphyry Cu deposit, Republic of Macedonia. Geologica Croatica, 71 (1).
pp. 1-18. ISSN 1330030X.
- Serafimovski, Todor and Volkov, A. and Serafimovski, Dalibor and Tasev,
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Goran and Ivanovski, Igor and Murashov, Yu. K (2017) Plavica Epithermal
Au–Ag–Cu Deposit in Eastern Macedonia: Geology and 3D Model of
Valuable Component Distribution in Ore. Geology of Ore Deposits, 59
(4). pp. 296-304. ISSN 1075-7015.
Трудови објавени во меѓународни стручни списанија:
-

Adjiski, Vancho and Serafimovski, Dalibor and Despodov,
Zoran and Mijalkovski, Stojance (2018) Proposed prototype model
of QR code integration in underground mining industry using
smartphones. Underground Mining Engineering (32). pp. 33-46. ISSN
0354-2904.

Трудови објавени во зборници на трудови со меѓународен уредувачки
одбор:
- Tasev, Goran and Serafimovski, Dalibor and Mitreski, Kosta (2018) The
access database for the Zletovo mine, Republic of Macedonia.18th
International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018,
13 (1). pp. 451-458. ISSN 1314-2704.
Доц. д-р Тодор Чекеровски
Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар
Реден
бр.

Име и презиме

Звање

Избор/реизбор

1

Д-р Владимир Талевски
(насловен доцент)

доцент

избор

2

Д-р Сашо Гелев

3

Д-р Тодор Чекеровски
Д-р Далибор
Серафимовски

4

редовен
професор
доцент
доцент

избор
избор
избор

Други активности
Реализирана теренска пракса и настава за студентите на
Електротехнички факултет во сите поголеми енергетски објекти во
Македонија.
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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Вовед
Извештајот за едногодишната работа на Економскиот факултет
- Штип дава слика за работењето на Факултетот од октомври 2017 до
септември 2018 година, иницира и упатува на континуирано следење на
сегашните и идни активности.
Економскиот факултет, од неколку вработени во почетокот на
првата учебна 2007/2008 година, денес има голем број наставнички,
административен и помошен персонал.
Денес Економскиот факултет располага со оспособени наставнонаучни кадри кои се способни компетентно да ги решаваат проблемите
со предизвиците што современиот развој на општеството и бизнисот
ги наметнува и да развиваат висококвалитетни програми од областа на
економијата, менаџментот и бизнисот.
Факултетот, исто така, обезбедува професионални услуги и
истражувања за претпријатијата и државната администрација. Во таа
насока Факултетот работи на постојано јакнење на својата репутација,
како на домашно така и на меѓународно ниво. Факултетот води сметка
да реализира висок квалитет во наставата и истражувачко-апликативните
активности, да ги следи промените и потребите на стопанството и
општеството, да ја поттикнува иновативноста и притоа да употребува
најсовремена наставна техника.
Неговиот развој од година во година треба да се подобрува и во времето
на живеење и делување да се усовршува. Во тој поглед, нашата грижа е
преку континуирано развивање и унапредување на менаџмент стратегија
за подобрување и надградување на наставата содржина и примена на
современи методи и техники во образованието, подигање на квалитетот
на научноистражувачката база, како и меѓународно позиционирање на
Факултетот преку објавување на трудови, настапи на научни конференции
и учество во проекти, да даваме свој сопствен, совесен и препознатлив
придонес во развојот на факултетот.
Мисијата на Економскиот факултет е низ континуиран процес
на образование и етички осврт кон случувањата во живеењето, да
едуцира високостручен кадар, кој ќе биде способен да ги осознава
проблемите и достигнувањата, да дава предлози и решава проблеми од
областите на едуцирање, да им излегува во пресрет на предизвиците што
современиот развој на општеството и на бизнисот ги наметнува и преку
висококвалитетни програми од бизнис и економија да предлага мерки
за зајакнување на конкурентноста на претпријатијата во современото
глобално стопанисување. Факултетот, исто така, ќе обезбедува други
професионални услуги и истражувања за претпријатијата и државната
администрација.
Својата мисија Факултетот ќе ја спроведува преку студиите на: прв,
втор и трет циклус студии, со своите моментални студиски програми,
преку нивно постојана ревизија и подобрување, како и креирање на нови
студиски програми во согласност со барањата.
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Визијата на Факултетот ќе биде подигнување на неговиот рејтинг со
реалицирање на квалитетни наставни, едукативни и научни активности
преку програми со високи перформансии во согласност со дејноста на
високото образование. Притоа секој треба да биде свесен дека визијата
без активност полна со љубов и посветеност на нејзиното остварување е
обично фантазирање.
Значи, важно е да се има визија која ќе води до остварување
на поставените цели и во тој поглед треба многу повеќе да се направи
зацртаната визија сигурно да биде реализирана. Затоа треба на
најтранспаретен начин континуирано да се извршуваат поставените цели
кои ке бидат и надградувани и дополнувани. Меѓу нив се следниве:
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
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Развој на Факултетот во целина базиран врз основа на осознавање на
слабите и јаките страни, можностите и опасностите, со цел непречено
извршување на мисијата и остварување на визијата и целите на
факултетот;
Посветеност кон работата;
Посветеност кон студентите и квалитетот на нивното образование,
преку следење на квалитетот на образовниот процес, како и потребите
и очекувањата на студентите;
Местото и улогата на наставниците и нивното постојано
усовршување на нивните вештини, преку подобрување и зајакнување
на едукативните и научноистражувачки активности;
Нагласување на потребата и барање за вработување на соработници
(асистенти-докторанди);
Воведување на современи содржини и начини на студирање;
Зголемување на ефикасноста на административниот ненаставен
кадар;
Транспарентност на работата на факултетот т.е. транспарентност на
сите активности во функционирањето на Факултетот;
Владеење на академска култура на однесување со почитување на
коренитите постулати на високото образование, како на наставен,
соработнички и административен кадар, така и на студентите;
Научни, истражувачки и консултантски активности;
Развивање на соработката со факултетите за економија, бизнис,
менаџент и претприемништво, надвор од земјата, во поблиското
опкружување.
Унапредување на соработката со локалнатте заедници,
претпријатијата и институциите, особено во подрачјата на делување
на универзитетот во Републиката;
Развивање на дебати, трибини, научни конференции од интерен
(внатре во факултетот со наставникиот, соработничкиот и
студенскиот кадар) и поширок карактер (со учество на надворешни
лица, меќународни конференции и сл.);
Отвореност и поддршка за позитивните иницијативи понудени од
колегите и подготвеност за нивно реализирање;
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−

Развивање на тимскиот дух и создавање на посакувана пријатна
работна култура.

Анализа на SWOT-страните
Анализата на силните страни (предности), слабите страни
(недостатоците), можностите и заканите (SWOT), како на факултетот,
така и на себеличностите, ќе биде континуирана активност, на целиот
вработен потенцијал во Факултетот.
Силни страни
Како една од особено силните страна на Факултетот е неговата дејност
која овозможува сигурност на работното место, кадри со искуство како
и релативно младиот наставнички кадар, кој од своја страна е способен
да ги согледа промените кои се недвосмислен предизвик во високото
образование во периодот кој следува.
Од друга страна, како силна страна се истакнува интегрираноста на
Универзитетот, што го прави посигурен во развојот, а во имплементација
на информатичките технологии во наставата, админстрацијата и
истражувањата.
Споменативе, како и други неспоменати силни страни, треба да се
унапредуваат, преку континуирано следење, анализирање и прогнозирање.
Слаби страни
Слабите страни на Факултетот во најголема мера се последица
на релативно краткиот период на постоење на оваа високообразовна
научноистражувачка установа, која сѐ уште ферментира. Во тој поглед се
изразуваат следниве:
− Недоволен број на наставно-соработнички кадар, пред сѐ поради
дислоцираноста на Факултетот;
− Нерасполагање со соработници-асистенти за помош во изведување
на вежбите, по соодветни области;
− Сѐ уште поголема оптовареност на наставничкиот кадар со настава
и вежби;
− Недоволно време за поголема вклученост на наставниците во
истражувачката работа;
− Релативно мал број на научни публикации во индексирани списанија,
поради сѐ уште високите цени за аплицирање во реномирани изданија;
− Немање ни еден соработник (асистент).
Овие и другите неспомнати слаби страни треба да се намалаат односно
да се елиминираат, а со тоа слабостите да се претвораат во јаки страни.
Во тој поглед ќе се стремиме кон постепено решавање на некои слаби
страни, доколку е потребно и со помош на Ректорската управа за контакт
со Министерството за образование и наука и Минстерството за финансии.
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Можности
Можностите што ги има факултетот се релативно големи бидејќи е
во интегрирана целина во Универзитетот. Во тој поглед, како позначајни
можности во секој случај би биле сите оние кои се поврзани со
информациските технологии:
− Користење на придобивките на сѐ посовремените информатички
технологии во системот на управувањето со Универзитетот,
наставниот процес, административните задолженија, како и
информациско-афирмативните понуди на факултетот.
− Понатамошно развививање на соработката со наставничкиот кадар
во рамките на универзитетската интеграција, а особено во просторна
дислоцираност на факултетот.
− Користење на можностите за учењето на далечина (изведување
на далечински предавања, но не повеќе од 50 %, заради обврзно и
директно предавање и соочување со студентите).
− Користење на можностите за воведувањето на формите на
доживотното учење (преку електронско лиферување на литература,
но со обврзно одржување на одредени консултации - предавања
-информирања) и стекнувањето на знаење низ формите на
формалното и неформалното образование.
− Поголема промоција на можностите на Факултетот во интегрираниот
Универзитет преку организирање на поголем број работилници и
семинари заедно со единиците на локалната власт и со приватниот
сектор.
− Разгледување на можноста за развивање на насока – Менаџмент
на малиот бизнис, со некоја добро осмислена наставна програма за
едуцирање на кадри т.е. менаџери за малиот бизнис, со барање на
можности за запишување на студенти со понизок просек но со
полагање на диференцијални (едногодишни) пред факултетски
студии.
Овие можности ќе се настојува да се искористат во интерес на
факултетот, преку тимско креирање на стратегиски пристапи, со
активност со целиот наставнички кадар.
Опасности (закани)
Како закани во оваа SWOT анализа на факултетот би биле:
− поголемата оптовареност на наставниците со наставата по
дисперзираните локации ги прави истражувачките и наставните
процеси помалку ефикасни;
− намален одѕив на студентите на дисперзираност на факултетот во
Скопје и големо опсипување на студентите по првиот семестар и
првата година на студирање е доста забележителен.
За поефикасно решавање на овие проблеми на одделни седници
на Наставничкиот колегиум и ННС континуирано ќе биде иницирано
за давање на предлози и формирање на групи за работа, со конкретни
задолженија и конкретни рокови.
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Постоењето на Економскиот факултет е да обезбеди темелно
теоретско образование во подрачјата на: финансиски менаџмент,
банкарство, финансии и осигурување, сметководство, финансии и
ревизија, од областа на маркетингот, менаџмент и претприемништво и од
областа на меѓународна економија.
На Економскиот факултет постојат четири катедри, и тоа:
− Катедра за финансии,
− Катедра за економија,
− Катедра за бизнис-менаџмент и
− Катедра за сметководство и ревизија.
Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип како
високообразовна единица треба да одговори на барањата за образовање на
профили од економската област на просторот што е многу поширок од тој
што се дефинира како Источен регион на Република Македонија. Имено,
тоа е подрачје кое ги интегрира подрачјата на источна, југоисточна и
североисточна Македонија кои сообраќајно се поврзани со Штип, со околу
35 поголеми населени места кои се поблиску до Штип отколку до другите
универзитетски центри во државата, и чие население, според природата на
нештата, би можело да се очекува дека ќе им даде предност на студиите
во овој град.
Во академската 2018/2019 година Економскиот факултет согласно
со објавениот Конкурс за упис на нови студенти запиша студенти на
двете дисперзирани студии во Струмица и во Скопје, како и во седиштето
на Факултетот во Штип. Во својот натамошен развиток Економскиот
факултет континуирано ќе ја проширува и збогатува својата дејност
на подрачјето на наставно-образовниот процес, научноистражувачката
работа, апликативната и издавачката активност. Постојани се напорите
на факултетот за подобрување на материјално-техничката и кадровската
основа како основна претпоставка за поуспешно извршување на неговата
дејност.
Истовремено факултетот е организиран за извршување и на
научноистражувачка работа за потребите на наставната дејност,
стопанството и општеството.
Наставата во изминатата една година (во двата семестра: зимски
и летен) се одвиваше непречено и со успех се заврши. Резултатите
се задоволителни. Спроведувањето на оценувањето се вршеше преку
реализирање на два колоквиума и еден завршен испит во семестар.
Користени се утврдените методолошки стандарди за оценување на
знаењето на студентите. Покрај колоквиумите и завршниот испит во текот
на одвивањето на наставниот процес се спроведуваше и евиденција за
редовноста на студентите на предавања и вежби како и за нивната активност.
Завршниот испит по предметите се реализира усно. Се спроведуваше и
изготвување на семинарски работи од страна на студентите и врз основа
на квалитетот на изработената и одбранета (презентирана) семинарска
работа се доделуваа соодветен број одови кои влијаеја на крајната оценка.
На тој начин студентите беа постојано во мобилна ангажирана состојба.
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Структура
На Економскиот факултет се вработени вкупно 18 наставници од
кои: пет редовни професори, три вонредни професори и десет доценти,
техничка секретарка, секретар на факултетот и економ.
Економскиот факултет е високообразовна единица при Универзитетот
„Гоце Делчев” во Штип.
На Факултетот се формирани и дејствуваат следниве органи на
управување и раководење:
− Наставно-научен совет,
− Деканатска управа,
− декан,
− катедри.
Наставно-научен совет
Наставно-научниот совет го сочинуваат наставниците во редовен
работен однос кои вкупно се oсумнаесет и еден претставник од студентите.
Во наведениот период Наставно-научниот совет на Економскиот факултет
при Универзитет „Гоце Делчев” - Штип разледуваше прашања од повеќе
области на делувањето и функционирањето на факултетот, во најголем
дел од наставното подрачје и обезбедување на потребните услови за
непречено и квалитетно одвивање на наставата.
Број на вработени - наставници, соработници, административен
кадар

Реден Презиме и име
број
1
Мицески Трајко
2
3
4
5
6
7
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Звање

редовен
професор
редовен
Фотов Ристо
професор
редовен
Темјановски Ристе
професор
редовен
Николоски Круме
професор
Софијанова
редовен
Еленица
професор
Ѓоргиева Трајковска вонреден
Оливера
професор
вонреден
Димитрова Јанка
професор

Во
редовен Со договор за
работен ангажирање
однос
да
/
да

/

да

/

да

/

да

/

да

/

да

/
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Габер Стеван
Давчев Љупчо
Груевски Илија
Јованов Тамара
Гогова Самоников
Марија
Лазаров Дарко
Митева Кацарски
Емилија
Колева Благица
Веселинова Елена
Пачешковски
Влатко
Бежовски Златко
Андова Габриела
Ефтимов Игор
Талевски Антонио
Марков Марјан

вонреден
професор
доцент
доцент
доцент
доцент

да

/

да
да
да
да

/
/
/
/

доцент
доцент

да
да

/
/

доцент
доцент
доцент

да
да
да

/
/
/

доцент
технички
секретар
секретар
советник за
студентска
архива
советник за
студентска
архива

да
да

/
/

да
да

/
/

да

/

Катедри
Катедра за економија – раководител доц. д-р Дарко Лазаров
Катедрата за економија на Економскиот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев” - Штип во состав: доц. д-р Дарко Лазаров, доц. д-р Емилија
Митева Кацарски, проф. д-р Ристе Темјановски и проф. д-р Круме
Николовски во текот на 2017 година имаше исклучително плодна работа.
Имено, во рамките на можноста за гостување на стручни лица од бизнисот
и институциите беа организирани неколку предавања со реномирани
гости-предавачи. Во рамките на предметот Мaкроекономија на кампусот
во Штип гостин-предавач беше вицегувернерката на НБРМ д-р Анита
Бежовска-Ангеловска. Исто така, во септември беше одржана трибина
во Штип за перспективите на РМ со интензивирање на евроатлантските
перспективи каде што Економски факултет беше како коорганизатор.
Дополнително, Катедрата за економија во моментот работи на
организирање на обука од областа на економетријата која ќе се одржи во
декември годинава каде што главен гостин предавач ќе биде професор од
Универзитетот Јауме – Шпанија.
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Во рамките на научниот проект финанисиран од Универизтетот „Гоце
Делчев”, неколку члена на Катедрата за економија имаа успешни настапи
на силни меѓународни конференции во странство, каде што презентираа
дел од своите истражувања добиени од проектот. Дополнително, повеќе
членови на Катедрата учествуваа на други домашни и меѓународни
конференции презентирајќи ги своите трудови и истражувања. Исто
така, професорите од Катедрата за економија годинава беа дел од научни
проекти и објавија научни трудови во реномирани списанија.
Во програмата за работа на Катедрата за економија за следната 2018
година се предвидени повеќе активности кои се однесуваат на апликација
на домашни и меѓународни проекти, гостувања на предавачи во текот на
реализација на предавањата и учество на меѓународни конференции.
Катедра за сметководство и ревизија – раководител проф. д-р Оливера
Ѓоргиева - Трајковска
За Катедрата за сметководство и ревизија на Економскиот факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип, во чиј состав се: проф. д-р
Оливера Ѓоргиева-Трајковска, проф. д-р Јанка Димитрова и доц. д-р
Благица Колева, изминатата 2018 година претставуваше период на активна
наставна, научноистражувачка и апликативна дејност.
Во рамки на научноистражувачкиот проект „Влијание на
квалитетното финансиско известување и корпоративно управување
врз ефикасноста на инвестициите и пазарот на капитал во Република
Македонија”, финанисиран од Универизтетот „Гоце Делчев”, членовите
на Катедрата во соработка со професори од останатите катедри изготвија
и објавија неколку научни трудови во реномирани меѓународни списанија,
од кои дел беа и презентирани на истакнати меѓународни конференции.
Подготвена е апликација за нов научноистражувачки проект со
наслов „Креирање на можности за зголемување на вработеноста во РМ
со избор на модели за финансирање на иновативни идеи, преку користење
на информации од ревидираните финансиски извештаи на компаниите”
и истата е доставена за одобрување за финанисирање од фондот за
научноистражувачка работа на Универизитетот „Гоце Делчев”.
На иницијатива на Катедрата за сметководство и ревизија,
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип доби акредитација од
Националниот комитет Интернационална стопанска комора (ИЦЦ
НК) на Република Македонија за изведување на предавања во делот на
КПУ (Континуирано професионално усовршување) за сметководители
и овластени сметководители. Активностите по оваа основа би се
изведувале во последниот триместар од 2018 година, што ќе претставува
одлична можност за афирмација на Факултетот и Универзитетот, како
и давање достоен придонес во делот на професионалното усовршување
на смеководствените работници во државата. Во програмата за работа
на Катедрата за сметководство и ревизија за учебната 2018/2019 година
се предвидени повеќе активности, кои се однесуваат на: подготовка на
апликации за стручно-апликативни проекти, преку активна соработка со
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бизнис секторот во државата (програмата ИПА, програмата ЕРАЗМУС+
и др. донатор), интензивирање на соработката со професионалните
сметководствени и ревизорски институции и асоцијации во
земјава, збогатување на предавањата со присуство на предавачи од
сметководствената и ревизорска професија, учество на национални и
меѓународни конференции, симпозиуми и сл.
Катедра за финансии - раководител доц. д-р Марија Гогова-Самоников
Катедрата за финансии на Економскиот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев” – Штип, во состав: доц. д-р Марија Гогова-Самоников
(раководител), проф. д-р Ристо Фотов, доц. д-р Стеван Габер, доц. д-р
Илија Груевски и доц. д-р Љупчо Давчев, во изминатата 2018 година
реализира активна наставна, научноистражувачка и апликативна дејност.
Професорите од Катедрата за финансии во текот на 2018 година
учествуваа на семинари, конференции, работилници. Дел од нив во
наставата вклучија и експерти од земјава и од странство кои значајно го
зголемуваат квалитетот на процесот на предавања.
Членовите на Катедрата за финансии во рамки на научноистражувачки
проекти финанисирани од Универзитетот „Гоце Делчев”, заедно во
соработка со професори од останатите катедри, изработија и објавија
неколку научни трудови во реномирани меѓународни списанија, од кои
дел беа презентирани и на истакнати меѓународни конференции. Некои
од членовите објавија и самостојни трудови и трудови со професори
од странски универзитети во списанија кои се индексирани и високо
рангирани за областа од економијата.
Во програмата за работа на Катедрата за финансии за следната 2019
година се предвидени повеќе активности, кои се однесуваат на: подготовки
за апликација на нови научноистражувачки проекти, интензивирање на
соработката со професионалните финансиски институции во земјава,
интензивирање на соработката со стручни кадри од финансиски
институции во земјава, збогатување на предавањата со присуство на
предавачи од наведената професија, учество на национални и меѓународни
конференции, симпозиуми и сл.
Катедра за менаџмент – раководител доц. д-р Елена Веселинова
Катедрата за менаџмент на Економскиот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев” – Штип во состав: проф. д-р Трајко Мицески, проф. д-р
Еленица Софијанова, доц. д-р Елена Веселинова, доц. д-р Тамара ЈовановАпасиева и доц. д-р Златко Бежовски во текот на 2018 година имаше
исклучително плодна образовна и научноистражувачка работа. Годинава
студенти на оваа насока се запишаа, како во Штип, така и на кампусот во
Струмица.
Професорите од Катедрата во наставната литература за студентите
вклучија практични материјали кои ќе им помогнат да ги совладаат
различните наставни дисциплини од областа на менаџментот. Истата

273

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

библиографска структура на програмите ќе им претставува основа и
помош во понатамошните усовршувања и стекнување знаење за во пракса,
кои би претставувале значајна предност при влегувањето на пазарот на
трудот.
Професорите од Катедрата за менаџмент во текот на 2018 година
учествуваа на семинари, конференции, работилници. Дел од нив во
наставата вклучија и експерти од земјава и од странство кои значајно
го зголемуваат квалитетот на процесот на предавања. Беа реализирани
предавања од визитинг професори од Европа во рамките на програмите
Еразмус, како и во рамките на меѓусебните договори за соработка со
соодветните државни универзитети и професионални асоцијации од
претходно споменатите земји, иницирани пред сѐ од страна на Економскиот
факулет при Универзитетот „Гоце Делчев“.
Тимот од четири студенти под раководсво на раководителот на
Катедрата, доц. д-р Елена Веселинова, успеа да се рангира на петто место
(од предвидените топ пет места) од вкупно четириесетте учесници на
Rotman European Trading Competition – натпревар за тргување на берзи. На
натпреварот учествуваа четири студенти, а се натпреваруваа со материјал
од областа на портфолио менаџмент.
Членовите на Катедрата за менаџмент во рамки на научноистражувачки
проекти, финансирани од Универизтетот „Гоце Делчев”, заедно во
соработка со професори од останатите катедри, изработија и објавија
неколку научни трудови во реномирани меѓународни списанија, од кои дел
беа и презентирани на истакнати меѓународни конференции. Членовите на
Катедрата се реализираа и со трудови во индексирани списанија, но и со
книги објавени во базата на SCOPUS.
Во програмата за работа на Катедрата за менаџмент за следната 2019
година се предвидени повеќе активности кои се однесуваат на: подготовки
за апликација на нови научноистражувачки проекти, интензивирање
на соработката со стипанските субјеки во земјава, интензивирање на
соработката со стручни кадри од стопанството и стопанските асоцијации
во земјава, збогатување на предавањата со присуство на предавачи од
наведената професија, учество на национални и меѓународни конференции,
симпозиуми и сл.
Постигнатите резултати на студентите по одделните сесии на
единицата се прикажани во табеларен приказ на резултати и среден
успех од испитите по одделни предмети според сесиите во изминатата
година
Техничка опременост
Од техничките помагала за реализирање на наставата на Економскиот
факултет треба да се наведе дека во четири поголеми предавални има
фиксиран ЛЦД, како и во амфитеатарот во Струмица. Може да се каже
дека ваквата опременост е скромна, особено ако се има предвид потребата
од опременост на посебни компјутерски лаборатории каде што студентите
ќе можат теоретските сознанија и практично да ги реализираат со што
се овозможува поквалитетна настава (предавања и вежби), а со тоа
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и постигнување на соодветно ниво на знаење. Се надеваме дека на
овој план ќе се обезбеди поголема опременост со технички помагала и
осовременување на наставата и можност за стекнување соодветни знаења
кај студентите.
Покрај тоа, со активностите кои се преземени на планот на
обезбедување достапност на интернет во добар дел ќе се подобрат
техничките можности и услови за студентите, соработниците и
наставниците во одвивањето на наставниот процес.
Просторни услови
Економскиот факултет во Штип дејноста ја врши во задоволителни
просторни услови. Поседува две предавални со по 120 седишта. Две
предавални со по 90 седишта, една предавална со вкупно 60 седишта и 3
предавални со по 45 седишта.
За наставата на дисперзираната паралелка во Струмица е изграден
соодветен опремен простор.
Со оглед на малиот број студенти задоволува соодветниот простор и
опрема во Скопје.
Покрај просториите наменети за реализирање на наставата, има
соодветен број на кабинети за професори, соработници и административни
работници.
Научноистражувачка работа (проекти)
Во периодот од 2014 година, континуирано наваму, на Економскиот
факултет се во тек научн-истражувачките проекти. Изведувањето на овие
проекти во кои е вклучен целиот професорски кадар се одвиваше според
зацртаните планови и се очекува во текот и на наредната години да се
реализираат и други нови проекти.
Активност на Наставно-научниот совет на Економски факултет
- Штип
Активност на Наставно-научниот совет при Економски факултет Штип
Во периодот од октомври 2017 година до септември 2018 година
на Економскиот факултет се одржаа 17 (146-162) седници на Наставнонаучниот совет на Економски факултет со кои се регулираат одделни
односи во секојдневното функционирање на наставно-научната дејност
на Економскиот факултет. Беа одржани следниве седници и донесени
следниве одлуки:
146. седница на ННС
− Усвојување на записникот од 145. седница на ННС на Економски
факултет.
− Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Лидерот како пример на однесување и фактор за подобрување
на организациската култура“ од кандидатот Љупка Николовска.
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Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Примената на менаџмент информациските системи во областа
на недвижности и развој на руралната средина во југоисточниот –
микро регион на Р Македонија“ од кандидатот Емилија Цонкиновска.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Препознавање и управување со конфликти во претпријатието“
од кандидатот Драгана Давчева.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Човечкиот капитал како клучен стратегиски и производствен
фактор за подобрување на перформансите на компаниите и за
зголемување на економскиот раст“ од кандидатот Владимир Парлеев.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Препознавање и управување со стресот во работните
средини“ од кандидатот Сузана Илиева.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Mотивирање на вработените и нивно задржување на
работните места“ од кандидатот Ивана Левкова.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Преферирање на харизматично лидерство во
современи услови на менаџирање“ на кандидатот Билјана Тодосиева.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Профитабилноста на македонските банки во време
на глобалната финансиска и должничка криза“ на кандидатот Тања
Арсова.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Користење на маркетинг интелигенција при
маркетинг истражување“ на кандидатот Адријана Постолова.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Европскиот регионален развоен фонд како кохезивен
фактор“ на кандидатот Силвана Гавриловска.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Анализа на обемот на работа во функција на
регрутирање и селекција на човечките ресурси во организацијата“ на
кандидатот Благица Наковска.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидатот Анита Салтировска.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидатот Дејан Салтировски.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидатот Кирил Петрушевски.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидатот Валентина Филипова.
Одлука за усвојување на извештај и закажување на дата за одбрана на
магистерски труд од кандидатот Кристина Анчевска.
Одлука за усвојување на извештај и закажување на дата за одбрана на
магистерски труд од кандидатот Стефан Василев.
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Одлука за усвојување на извештај и закажување на дата за одбрана на
магистерски труд од кандидатот Мартина Нехтенин.
Одлука за усвојување на извештај и закажување на дата за одбрана на
магистерски труд од кандидатот Јелена Иванов.
Одлука за усвојување на извештај и закажување на дата за одбрана на
магистерски труд од кандидатот Здравка Стојановска.
Одлука за усвојување на извештај и закажување на дата за одбрана на
магистерски труд од кандидатот Станка Коцева.
Одлука за усвојување на рецензија на учебник со наслов „Интерна
ревизија“ од д-р Јанка Димитрова објавена во Билтен.
Одлука за усвојување на рецензија на учебник со наслов „Државна
ревизија“ од д-р Јанка Димитрова објавена во Билтен.
Одлука за давање на согласност за проф. д-р Трајко Мицески за
изведување на настава на Институтот за тутун во Прилеп.
Одлука за формирање на комисија за прием и обработка на документи
за втор циклус студии.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензија на
учебник со наслов „Маркетинг: модели на интегрирана комуникација“
од д-р Тамара Јованов.
Oдлука за формирање на Рецензентска комисија за оценка на
монографија со наслов „Општинските обврзници како алтернативен
извор на финансирање и ефикасно менаџирање со прибраните
средства за локален економски развој со посебен осврт на Општина
Штип“ од д-р Ристо Фотов, д-р Марија Гогова Самоников, д-р Елена
Веселинова и д-р Илија Груевски.
Одлука за уредувачки и организационен одбор на меѓународно
списание на Економски факултет.
Барања од студенти.

147. седница на ННС
− Одлуки за прием на кандидати на втор циклус студии 2017/2018.
148. седница на ННС
− Усвојување на записниците од 146. и 147. седница на ННС на
Економски факултет.
− Одлука за утврдување на кандидати пријавени на конкурс за избор на
еден наставник во сите звања за наставно научната област фискална
економија.
− Одлука за формирање на рецензентска комисија за изработка на
реферат за избор на еден наставник во сите звања за наставно
научната област фискална економија.
− Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на Економски
факултет.
− Одлука за предлог на кандидати за проректор за наука на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
− Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
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наслов „Управување со човечките ресурси во банкарскиот сектор“
од кандидатот Горан Ристов.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Согледување на промените, креирање на предуслови и
имплементирање на позитивни промени во организации со фокус на
здравствената дејност“ од кандидатот Даниела Папарова.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Креирање на стратегија за правилно наградување на
вработените во организацијата“ од кандидатот Маја Пушкарова.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов „Финансирање на здравствениот систем
во Р Македонија“ на кандидатот Бојана Гигова.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Хартиите од вредност како извор на капитал на
деловните субјекти“ на кандидатот Златка Ефремова.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Унапредување на управувањето со човечките ресурси
во јавните претпријатија“ на кандидатот Никола Мицевски.
Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за Благица Накова.
Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за Дејан Салтировски.
Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за Силвана Гавриловска.
Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за Тања Арсова.
Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за Билјана Тодосиева.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд од
кандидатот Љупка Ташевска.
Одлука за отсуство заради учество на конференција од д-р Дарко
Лазаров.
Одлука за отсуство заради учество на конференција од д-р Благица
Колева и д-р Оливера Ѓоргиева Трајковска.
Барања од студенти.

149. седница на ННС
− Одлука за усвојување на рецензија на скрипта објавена во Билтен од
1.12.2017 од д-р Благица Колева.
− Одлука за усвојување на рецензија на скрипта и практикум објавена
во Билтен од 1.12.2017 од д-р Тамара Јованов.
− Одлука за усвојување на рецензија на приложениот ракопис со наслов
„Општинските обврзници како алтернативен начин на финансирање и
ефикасно менаџирање со прибраните средства за локален економски
развој, со посебен осврт на Општина Штип“ – монографија од
авторите д-р Ристо Фотов, д-р Марија Гогова Самоников, д-р Елена
Веселинова и д-р Илија Груевски објавена во Билтен од 1.12.2017 г.
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150. седница на ННС
− Усвојување на записниците од 148. и 149. седница на ННС на
Економски факултет.
− Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Пазар на акции и дивиденда политика на компаниите во
Република Македонија“ од кандидатот Надица Петреска.
− Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Ефикасно управување со трошоците во функција на успешно
работење на претпријатијата“ од кандидатот Верица Маркова.
− Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Оф-шор пазари и оф-шор финансиски центри – регулација,
примамливост, ризици и одговорност“ од кандидатот Марјана
Џорлева.
− Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Трендови на движење на хепатит Ц, негов третман
(лекување) и економските ефекти и консеквенции, со посебен осврт
во Република Македонија“ од кандидатот Евгенија Николовска.
− Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Управување со стресот кај здравствените работници во
насока на одржување и подигнување на задоволството кај пациентите“
од кандидатот Гордана Панова.
− Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Мотивирање на вработените и нивно здружување на
работните места“ на кандидатот Ивана Левкова.
− Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Извештај за готовински текови – значење подготовка
и анализа“ на кандидатот Катерина Димитровска.
− Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Правилното контролирање на работните активности
на човечките ресурси како фактор за успешно работење“ од
кандидатот Стојан Тодоров.
− Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за Златка Ефремова.
− Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за Валентина Филипова.
− Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за Андријана Постолова.
− Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за Анита Салтировска.
− Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за Кирил Петрушевски.
− Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за Никола Мицевски.
− Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област фискална економија.
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Одлука за одобрување на барање за проект, носител проф. д-р
Оливера Трајковска Ѓоргиева.
Одлука за одобрување на барање за проект, носител проф. д-р Ристе
Темјановски.
Одлука за отсуство од д-р Љупчо Давчев и д-р Тамара Јованов.
Барања од студенти.

151. седница на ННС
− Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Катерина Димитровска.
152 . седница на ННС
− Усвојување на записниците од 150. и 151. седница на ННС на
Економски факултет.
− Одлука за прифаќање на табелата за ФРВ за 2018 година за
наставничкиот кадар на Економски факултет.
− Одлука за број на студенти кој ќе бидат запишани на прв циклус
студии на Економски факултет.
− Одлука за број на студенти кој ќе бидат запишани на втор циклус
студии на Економски факултет.
− Одлука за упис на студенти пријавени на конкурс втор циклус студии.
− Одлука за листа на членови на ННС за летен семестар.
− Одлука за ангажираност на професорите за 2018/2019 година на прв
циклус студии на Економски факултет.
− Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд со наслов
„Импактот на обуките врз мотивираноста на вработените и
квалитетот на работата“ од кандидатот Илија Јанев.
− Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд со наслов
„Финансиски извештаи и ревизорските мислења основа за анализа на
работењето на котираните ентитети“ од кандидатот Симона Трајкова.
− Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Управување со обртен капитал во интернационални
компании“ од кандидатот Љупка Ташевска.
− Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Примена на емоционалното лидерство во ситуации
на промени и кризи“ од кандидатот Стефан Стаменков.
− Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Улогата на менаџерот во развивање на успешни
бизнис услуги во транспортот“ од кандидатот Тихомир Ташков.
− Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Бојана Гигова.
− Одлука за формирање на рецензентска комисија за оценка на учебник
Претприемништво од д-р Ристе Темјановски.
− Одлука за отсуство за проф. д-р Ристо Фотов.
− Барања од студенти.
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153. седница на ННС
− Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд од кандидатот Марјана Џорлева.
154 . седница на ННС
− Одлука за усвојување на записниците од 152. и 153. седница на ННС.
− Одлука за пријава за тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Осигурителните компании во улога на институционални
инвеститори“ од кандидатот Елена Цветковска.
− Одлука за пријава за тема за изработка на магистерски труд со наслов
„Развивање на правилна лидерска комуникација како фактор за
успешно водење“ од кандидатот Ристо Биновски.
− Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов „Примена на финансиската анализа
во оценка на профитабилноста на компаниите, со посебен осврт
на профитабилноста на корпоративниот сектор во Република
Македонија“ од кандидатот Верица Динчева.
− Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Улогата на малите и средните претпријатија во
националната економија“ од кандидатот Даниела Гунева.
− Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд за кандидатот Марјана Џорлева.
− Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд за кандидатот Љупка Ташевска.
− Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд за кандидатот Тихомир Ташков.
− Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд за кандидатот Стефан Стаменков.
− Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд за кандидатот Ивана Левкова.
− Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд за кандидатот Стојан Тодоров.
− Одлука за формирање на рецензенти за оценка на книга од д-р
Еленица Софијанова.
− Одлука за отсуство на доц. д-р Љупчо Давчев.
− Одлука за отсуство на доц. д-р Тамара Јованов.
− Одлука за посета на Царинарница - Гевгелија на студентите на
Економски факултет.
− Барања од студенти.
155 . седница на ННС
− Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно научната област менаџмент во аграр.
156. седница на ННС
− Одлука за усвојување на записниците од 154. и 155. седница на ННС.
− Одлука за пријава за тема за изработка на магистерски труд со

281

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

−
−
−

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

наслов „Улогата на лидерот во здравствената дејност за подобрување
на квалитетот на здравствените услуги“ од кандидатот Елисавета
Ивановска.
Одлука за пријава за тема за изработка на магистерски труд со наслов
„Креирање на супериорни вредности на компанијата преку развиен
маркетинг концепт“ од кандидатот Надица Димитрова.
Одлука за пријава за тема за изработка на магистерски труд со наслов
„Кредитната активност и современите трендови во банкарското
работење во РМ“ од кандидатот Анета Боева.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Примена на менаџмент информациските системи
во бизнисот со недвижности за развој на руралната средина во
југоисточниот дел на Р Македонија“ од кандидатот Емилија
Цонкиновска.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Управување со кредитниот ризик во банкарскиот
сектор“ од кандидатот Љупчо Аврамов.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Ефикасното управување со трошоците во функција
на успешно работење на претпријатијата“ од кандидатот Верица
Маркова.
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд за кандидатот Даниела Гунева.
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд за кандидатот Верица Динчева.
Одлука за усвојување на Рецензија објавена во Билтен од д-р Еленица
Софијанова.
Одлука за усвојување на Рецензија објавена во Билтен од д-р Ристе
Темјановски.
Одлука за посета на студенти од насоката Финансиски менаџмент Струмица на Македонска берза под менторство на проф. д-р Јанка
Димитрова.
Одлука за промена на наслов на скрипта и практикум од д-р Марија
Гогова Самоников.
Одлука за отсуство на проф. д-р Еленица Софијанова.
Одлука за отсуство на доц. д-р Тамара Јованов.
Барања од студенти.

157. седница на ННС
− Одлука за посета на компанијата „Макпрогрес“ - Виница на
студентите на Економски факултет.
158. седница на ННС
− Одлука за усвојување на записниците од 156. и 157. седница на ННС.
− Одлука за утврдување на кандидати пријавени на конкурс за избор на
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−
−
−
−
−
−

еден наставник во сите звања за наставно научната област менаџмент
во аграрот.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување
на реферат за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област менаџмент во аграрот.
Одлука за пријава за тема за изработка на магистерски труд со наслов
„Влијанието на лидерските вештини и стилови врз продуктивноста
на тимовите во организацијата“ од кандидатот Александра Јаргиќ.
Одлука за пријава за тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Влијанието на културата врз креирањето и извршувањето
на менаџмент стратегија во претпријатијата“ од кандидатот Елена
Стојановска.
Одлука за пријава за тема за изработка на магистерски труд со наслов
„Анализа на финансиските извештаи – основа за ефикасно деловно
одлучување“ од кандидатот Мартина Сенева.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Анализа на ризиците во банкарското работење со
посебен осврт на кредитните ризици“ од кандидатот Ивана Димовскa.
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд за кандидатот Емилија Цонкиновска.
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд за кандидатот Верица Маркова.
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд за кандидатот Љупчо Аврамов.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за оценка на
практикум од д-р Благица Колева.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензија на
учебник од д-р Оливера Ѓоргиева Трајковска.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензија на
скрипта од д-р Марија Гогова Самоников.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензија на
практикум од д-р Марија Гогова Самоников.
Одлука за финансирање на студенти на Економски факултет за
учество на меѓународен натпревар.
Одлука за уписна комисија за прием на документи за упис на студенти
прв циклус за учебната 2018/2019 година.
Барања од студенти.

159. седница на ННС
− Одлука за усвојување на записникот од 158. седница на ННС.
− Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно научната област меѓународна економија.
− Одлука за пријава за тема за изработка на магистерски труд со наслов
„Улогата на менаџерот во намалувањето на трошоците во работењето
преку правилно мотивирање на вработените“ од кандидатот Љупчо
Трајковски.
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Одлука за пријава за тема за изработка на магистерски труд со наслов
„Управување со човечките ресурси со осврт во Министерството за
внатрешни работи на Република Македонија“ од кандидатот Борче
Мустеников.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Улогата на менаџерот во унапредувањето на
работењето на финансиските институции“ од кандидатот Марија
Михајлова.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Согледување на промените, креирање на предуслови
и имплементирање на позитивни промени во организации со фокус на
здравствената дејност“ од кандидатот Даниела Папарова.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Кредитната активност и современите трендови во
банкарското работење во РМ“ од кандидатот Анета Боева.
Одлука за усвојување на рецензија на скрипта на д-р Марија Гогова
Самоников.
Одлука за усвојување на рецензија на практикум на д-р Марија Гогова
Самоников
Барања од студенти.

160. седница на ННС
− Одлука за усвојување на записникот од 159. седница на ННС.
− Предлог-одлука за избор во наставно научно звање редовен професор
за наставно-научната област менаџмент во аграрот.
− Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Марија Михајлова.
− Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Ивана Димовска.
− Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Анета Боева.
− Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Даниела Папарова.
− Одлука за давање на согласност за организирање на обука од областа
маркетинг.
− Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Стратегиско управување со квалитетот на производот
и неговото влијание врз профитабилноста на претпријатијата“ од
кандидатот Орданче Ташев.
− Барања од студенти.
161. седница на ННС
− Одлука за усвојување на записникот од 160. седница на ННС.
− Одлука за утврдување на кандидати пријавени на конкурс за избор
на еден наставник во сите звања за наставно научната област
меѓународна економија.
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Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно научната област меѓународна
економија.
Одлука за не продолжување на рокот за избор во повисоко звања од
доц. д-р Тамара Јованов Апасиева.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Утврдување на ревизорскиот ризик основа за
утврдување на материјалноста и обезбедување на ревизорски доказ“
од кандидатот Александра Николовска.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Мотивацијата во тимското работење како фактор за
постигнување на подобри резултати во работењето“ од кандидатот
Татјана Ѓорѓиевска.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Улогата на менаџерот во намалување на трошоците
во работењето преку правилно мотивирање на вработените“ од
кандидатот Љупчо Трајковски.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Препознавање на управување со конфликти во
претпријатијата“ од кандидатот Драгана Давчева.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Управување со кредитен и каматен ризик во
банкарскиот систем“ од кандидатот Жарко Василев.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Пазарни акции и дивидентна политика на компаниите
во Република Македонија“ од кандидатот Надица Петреска.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Преферирање на правилно однесување на индивидуите и
групите во организациските системи“ од кандидатот Насер Исени.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Корелативна поврзаност помеѓу фундаменталните концепти
во ревизијата“ од кандидатот Ивона Јакимова.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Теоретско методолошки основи и примена на концептот на
материјалност во процесот на ревизија“ од кандидатот Александра
Јанчева.
Одлука за усвојување на рецензија на учебник објавен во
Универзитетски билтен од д-р Оливера Ѓорѓиева Трајковска.
Одлука за усвојување на рецензија на практикум објавен во
Универзитетски билтен од д-р Благица Колева.
Одлука за отсуство од 4.10.2018 (четврток) до 5.10.2018 (петок)
заради учество на конференција во Охрид организирана од страна на
МАНУ, Влада на РМ, НБРМ и Стопанска комора на Македонија од
д-р Дарко Лазаров.
Одлука за промена на наслов на скрипта и практикум во годишниот
план за издавачка дејност од д-р Дарко Лазаров.
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Одлука за не продолжување на рокот за избор во повисоко звања од
доц. д-р Марија Гогова Самоников.
Одлука за не продолжување на рокот за избор во повисоко звања од
доц. д-р Елена Веселинова.
Одлука за не продолжување на рокот за избор во повисоко звања од
доц. д-р Емилија Митева Кацарски.
Одлука за распишување на конкурс за избор на демонстратори на
Економски факултет.
Барања од студенти.

162 . седница на ННС
− Одлука за усвојување на записникот од 161. седница на ННС.
− Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Осознавање и занемарување на пречките во комуникација
заради развивање на добра деловна комуникација“ од кандидатот
Наташа Ицева.
− Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Примарна емисија на хартии од вредност – со посебен осврт
на иницијалната јавна понуда (initial public offer – IPO)“ од кандидатот
Викторија Јакимова.
− Барања од студенти.
Наставен кадар
Професор д-р Трајко Мицески
Објавени трудови
− Pasovska, Silvana and Miceski, Trajko (2017) Preference of modern
technological achievements and innovations in the management strategy
of the enterprise. nternational Journal of Current Research, 9 (595). pp.
202-211. ISSN 0975-833X
− Pasovska, Silvana and Miceski, Trajko (2017) Investing in staff
development - path to success for companies. Fourth International Science
ConferenceContemporary management challenges and organizational
sciences, 4 (595). pp. 313-329. ISSN 978-608-4729-06-8
− Miceski, Trajko and Deskovska, Aneta (2016) Formation communication
technologies in business activity. Годишен зборник 2016, Економски
факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. pp. 102-121. ISSN
1857-76-28
Трудови од Годишен зборник на УГД - Економски факултет, 2018-2
ISSN: 1857-7628, сѐ уште не внесени во е-репозиториум
− Александра Јаргиќ, проф. д-р Трајко Мицески: „УЛОГАТА НА
ЛИДЕРСКИТЕ ВЕШТИНИ И СТИЛОВИ ВРЗ ПРОДУКТИВНОСТА
НА ТИМОВИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА“
− Борче Мустеников, проф. д-р Трајко Мицески: „УПРАВУВАЊЕ СО
ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ, СО ОСВРТ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“
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Елисавета Ивановска, проф. д-р Трајко Мицески: „УЛОГА НА
ЛИДЕРОТ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ“
Горан Ристов, проф. д-р Трајко Мицески: „УПРАВУВАЊЕ СО
ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО БАНКАРСКИОТ СЕКТОР“
Надица Димитрова, проф. д-р Трајко Мицески: „КРЕИРАЊЕ НА
СУПЕРИОРНИ ВРЕДНOСТИ НА КОМПАНИЈАТА ПРЕКУ
РАЗВИЕН МАРКЕТИНГ КОНЦЕПТ”
Насер Исени, проф. д-р Трајко Мицески: „ПРЕФЕРИРАЊЕ НА
ПРАВИЛНО ОДНЕСУВАЊЕ НА ИНДИВИДУИТЕ И ГРУПИТЕ
ВО ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ“
Сузана Илиевска, проф. д-р Трајко Мицески: „ПРЕПОЗНАВАЊЕ И
УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ ВО РАБОТНИТЕ СРЕДИНИ“

Трудови од Годишен зборник на УГД - Економски факултет, 2018-1
ISSN: 1857-7628, сѐ уште не внесени во е-репозиториум
− Драгана Давчева, проф. д-р Трајко Мицески: „УПРАВУВАЊЕ СО
КОНФЛИКТИТЕ ВО РАБОТНИТЕ СРЕДИНИ“ 005.334.2:331.103.1
− Љупчо
Трајковски,
проф.
д-р
Трајко
Мицески:
„УЛОГАТА
НА
МЕНАЏЕРОТ
ВО
НАМАЛУВАЊЕТО
НА
ТРОШОЦИТЕ
ВО
РАБОТЕЊЕТО
ПРЕКУ
ПРАВИЛНО МОТИВИРАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ“ 657.6026.24]:005.32:331.101.3}:303.725.3(497.711) 005.32:331.101.3]:303.
725.3(497.711)
− Ристо Биновски, проф. д-р Трајко Мицески: „ПРАВИЛНАТА
ЛИДЕРСКА КОМУНИКАЦИЈА КАКО ФАКТОР ЗА УСПЕШНО
ВОДЕЊЕ“ 005.322:316.46]:005.57
− Маја Пушкарова, проф. д-р Трајко Мицески: „НАГРАДУВАЊЕ И
МОТИВИРАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ“ 005.32:331.101.3]:331.225
− Татјана Ѓорѓиевска, проф. д-р Трајко Мицески: „ВЛИЈАНИЕТО
НА
МОТИВАЦИЈАТА
ВО
ТИМСКОТО
РАБОТЕЊЕ“
005.64]:005.32:331.101.3
− Pasovska Silvana, Miceski, Trajko: Demographic changes of fertility
and life expectancy impact on food consumption tendencies. Journal
of Hygienic Engineering and Design, 18 (6). pp. 71-76. ISSN 18578489) (2017
− Pasovska, Silvana and Miceski, Trajko: Investing in staff development path to success for companies. Fourth International Science Conference
Contemporary management challenges and organizational sciences, 4
(595). pp. 313-329. ISSN 978-608-4729-06-8 (2017)
− Pasovska Silvana,Trajko Miceski: RULES REFERENCE AS A FACTOR
FOR BUSINESS SUCCESS, 9-та Mеѓународна конференција
Славјански универзитет, Св.Николе, 2018
− Pasovska Silvana,Trajko Miceski: Tobacco production and some of its
positive and negative effects International Conferenci Nutricon-Ohrid
2018
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Pasovska Silvana, Trajko Miceski: The impact of transformational
leadership in improvement of the organizational capability, International
Journal for Innovation Education and Researchwww.ijier.netVol:-6No02,Impact Factor, 2018
Silvana Pasovska, Trajko Miceski: DEVELOPMENT OF FAMILY
BUSINESS IN TOBACCO PRODUCTION ACTIVITIES, International
Conference Agreescience practice-University Goce Delcev-Stip,Faculty
for agriculture-Stip,2018
Silvana Pasovska, Тrajko Miceski: Practicing proper business
communication to achieve higher company performance, International
Conference-EMAN Ljubljana 2018
Silvana Pasovska, Trajko Miceski: PREFERENCE OF MODERN
TECHNOLOGICAL ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS IN THE
MANAGEMENT STRATEGY OF THE International Journal of Current
Research, 9 (595). pp. 202-211. ISSN 0975-833X,Impact Factor, 2017.

Доцент д-р Елена Веселинова
− Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija and Gruevski, Ilija
(2018) Municipal Bonds as an Alternative Way of Financing. Lambert
Academic Publishing, Germany. ISBN 978-613-9-81782-5
− Fotov, Risto and Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and
Gruevski, Ilija and Binovski, Risto (2017) „Форми на финансирање
на растот на малите и средните претпријатија со фокус на Источен
плански регион во Република Македонија“. [Project] (Submitted)
Професор д-р Еленица Софијанова
Трудови реализирани од 1.10 2017 до 30.9.2018 година
Article
− Serafimovska, Hristina and Popovski, Vasil and Sofijanova,
Elenica (2018) Implications of the educational system on the development
of entrepreneurship and the innovation of enterprises in the Republic of
Macedonia. Journal of the Institute of Economics - Skopje, 20 (1-2). pp.
187-202. ISSN 1409-7893, e-ISSN 1857-7741, http://eprints.ugd.edu.
mk/id/eprint/20534
− Sofijanova, Elenica and Mojsov, Kiro and Janevski, Aco and Kertakova,
Marija (2018) Financial management and control of the agribusiness.
Journal of Economics, 3 (2). pp. 33-40. ISSN 1857-9973, h t t p : / /
eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/20625
− Jovanov, Tamara and Temjanovski, Riste and Sofijanova, Elenica
(2018) Persuasion and sales of ideas and products: third party technique
in marketing communication. Macedonian International Journal of
Marketing, 4 (7). pp. 77-90. ISSN 1857-9787, http://eprints.ugd.edu.mk/
id/eprint/20285
− Davcev, Ljupco and Jovanov, Tamara and Sofijanova, Elenica (2018)
Why Can’t We Make It? The Cardinal Business Sins of Domestic
Companies in a Transitional Economy. Regional Studies on Economic
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−

Growth, Financial Economics and Management, 7. pp. 119-138. ISSN
2364-5067, http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/19740
Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Taskov, Nako and Sofijanova,
Elenica and Saneva, Dusica (2017) Oxidative stability effect of basil,
garlic and muscat blossom extracts on lipids and microbiology of minced
meat. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 70 (9). pp.
1227-1236. ISSN 1310-1331, http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/18458

Conference or Workshop Item
− Andronikov, Darko and Mojsov, Kiro and Janevski, Aco and Kuzelov,
Aco and Sofijanova, Elenica and Indzhelieva, Dijana (2017) Proximate
composition, microbiological quality and sensory characteristics in
different types of pates. In: Scientific Works of University of Food
Technologies, 20-21 Oct 2017, Plovdiv, Bulgaria., http://eprints.ugd.edu.
mk/id/eprint/19370
Book
− Sofijanova, Elenica (2018) Агроменаџмент. Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип . ISBN 978-608-244-509-0, http://eprints.ugd.edu.mk/
id/eprint/20013
− Sofijanova, Elenica (2017) Основите на деловното комуницирање.
“Goce Delcev” University - Stip, Macedonia. ISBN 978-608-244-416-1,
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/18236
Project
− Sofijanova, Elenica and Temjanovski, Riste and Jovanov, Tamara and
Davcev, Ljupco (2015) Јакнење на деловните капацитети на жените
претприемачи во Република Македонија, како земја во развој (20152018). [Project] (Submitted), http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/12766
Доц. д-р Тамара Јованов-Апасиева
− Rajh, Edo and Jovanov, Tamara and Budak, Jelena and Ateljevic,
Jovo and Davcev, Ljupco and Ognjenovic, Kosovka (2018) Youth
and Entrepreneurial Intentions in four South-East European
Countries. International Review of Entrepreneurship (IRE), 16 (3). pp.
355-382. ISSN 2009-2822
− Jovanov, Tamara (2018) Integrated marketing communication: evolution,
defining and implementation. Macedonian International Journal of
Marketing, 4 (7). pp. 64-76. ISSN 1857-9787
− Jovanov, Tamara (2018) Inter-functional coordination: importance of
employee communication in marketing activities of entrepreneurial
companies in a developing economy. Balkan Social Science Review, 11
(11). pp. 149-163. ISSN 1857- 8772
− Jovanov, Tamara and Davcev, Ljupco and Boeva, Aneta (2018) Market
segmentation factors: analysis of the confectionery industry in
Macedonia. Macedonian International Journal of Marketing, 4 (8). pp.
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79-97. ISSN 1857-9787
Jovanov, Tamara and Temjanovski, Riste and Sofijanova,
Elenica (2018) Persuasion and sales of ideas and products: third party
technique in marketing communication. Macedonian International
Journal of Marketing, 4 (7). pp. 77-90. ISSN 1857-9787
Davcev, Ljupco and Jovanov, Tamara and Sofijanova, Elenica (2018) Why
Can’t We Make It? The Cardinal Business Sins of Domestic Companies
in a Transitional Economy. Regional Studies on Economic Growth,
Financial Economics and Management, 7. pp. 119-138. ISSN 2364-5067
Temjanovski, Riste and Jovanov, Tamara (2017) Дистрибутивните
канали и предизвиците на земјите без излез на море. Macedonian
International Journal of Marketing, 3 (5). pp. 15-22. ISSN 1857-9787
Temjanovski, Riste and Jovanov, Tamara (2017) Глобалното донесување
на стратегиски одлуки и улогата на транспортот: случајот на
ЕУ. Macedonian International Journal of Marketing, 3 (6). ISSN 18579795
Rajh, Edo and Budak, Jelena and Ateljevic, Jovo and Davcev,
Ljupco and Jovanov, Tamara and Ognjenovic, Kosovka (2017)
Entrepreneurial intentions in selected South-East European
countries. Economic development and entrepreneurship in transition
economies: Is free trade working for transitional and developing
economies?, 5 (1). ISSN 978-99938-46-54-3
Serafimovikj, Gordana and Badarovski, Todor and Jovanov,
Tamara and Sofijanova, Elenica (2017) Expectations and brand
experience: Millennials - the generation that can shape the future service
quality of companies in a developing economy. Balkan Social Science
Review, 10 (10). pp. 151-169. ISSN 1857- 8772
Jovanov, Tamara and Sofijanova, Elenica and Davcev,
Ljupco and Temjanovski, Riste (2017) Impact of integrated communication
on entrepreneurial companies’ financial performance - A developing
economy. Financial Environment and Business Development, 4. pp. 2941. ISSN 2364-5067

Конференции во земјава и во странство
− Rajh, Edo and Jovanov, Tamara and Budak, Jelena and Davcev,
Ljupco and Ateljevic, Jovo and Ognjenovic, Kosovka (2018)
Entrepreneurial Intentions in Selected Southeast European Countries. In:
Entrepreneurship and knowledge-based economy, 14-15 Feb 2018,
Zagreb, Croatia. (In Press)
− Temjanovski, Riste and Jovanov, Tamara (2017) Distribution channels
and challenges of landlocked countries. In: Четврта меѓународна научна
конференција (ISCMMA’17), Apr 2017, Skopje, Macedonia. (In Press)
− Temjanovski, Riste and Jovanov, Tamara (2017) Global decision-making
strategy and role of transportation: the EU case. In: Четврта меѓународна
научна конференција (ISCMMA’17), Apr 2017, Skopje, Macedonia. (In
Press)
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Скрипта и практикум
− Jovanov, Tamara (2017) Маркетинг: Модели на интегрирана
комуникација - скрипта. ISBN 978-608-244-438-3.
− Jovanov, Tamara (2017) Маркетинг: Модели на интегрирана
комуникација - практикум. ISBN 978-608-244-439-0.
Проекти
− Davcev, Ljupco and Jovanov, Tamara and Rajh, Edo and Budak,
Jelena (2017-2018) Испитување на претприемачкиот потенцијал
со фокус на претприемaчките намери на младите лица во земји во
развој. [Project]
− Sofijanova, Elenica and Temjanovski, Riste and Jovanov,
Tamara and Davcev, Ljupco (2015-2018) Јакнење на деловните
капацитети на жените претприемачи во Република Македонија, како
земја во развој (2015-2018). [Project]
−
− Вонреден професор д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска
− DIMITROVA, Janka; TRAJKOVSKA, Olivera Gjorgieva; KACARSKI,
Emilija Miteva. THE CAPITAL MARKET FUNCTIONING IN THE
COUNTRIES OF FORMER YUGOSLAVIA IN THE PERIOD 2007 2016. Journal of Economics, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 14 - 27, dec. 2017. ISSN
1857-9973.
− Miteva-Kacarski,
Emilija
and
Gorgieva-Trajkovska,
Olivera and Dimitrova, Janka (2017) Analysis of the trade relations
between the Republic of Macedonia and the Republic of Albania. Journal
of Economics, Vol 2 (1). ISSN 1857-9973
− Bunjaku, Flamur and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Miteva-Kacarski,
Emilija (2017) Cryptocurrencies – advantages and disadvantages. Journal
of Economics, 2 (1). ISSN 1857-9973
− Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Koleva, Blagica and Dimitrova,
Janka and Nikoloski, Krume (2017) Effects of IFRS adoption on capital
market:Empirical evidence. Proceedings of ISER 95 International
conference, Rome, Italy. ISSN 978-93-87405-70-7
− Georgieva Svrtinov, Vesna and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Koleva,
Blagica (2017) Does liquidity and bank capital affect commercial banks
profitability? Evidence from countries of Southeast Europe. Proceeding
of 48th International Scientific Conference of Faculty of Economics, Nis,
“Contemporary approaches in the analysis of economic performances”,
2017. ISSN 978-86-6139-145-3
− Мартина Сенева, Оливера Ѓоргиева-Трајковска, Анализа на
финансиски извештаи, основа за ефикасно деловно одлучување,
Зборник на Економски факултет, 2018-10-24
− GJORGIEVA-TRAJKOVSKA,
Olivera;
KOLEVA,
Blagica;
GEORGIEVA SVRTINOV, Vesna. FINANCIAL REPORTING IN
HYPERINFLATIONARY ECONOMIES. Journal of Economics, [S.l.],
v. 3, n. 2, p. 50-57, sep. 2018.
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Вонреден професор д-р Јанка Димитрова
Научноистражувачки трудови 1.10.2017 – 30.9.2018 г.
− Trajkova, Simona and Dimitrova, Janka (2018) Ревизорскиот
извештај основа за донесување на деловни одлуки од страна на
стејкхолдерите. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev
University - Stip, XIV. pp. 109-118. ISSN 1857- 7628
− Temjanovski,
Riste
and
Dimitrova,
Janka
and Arsova,
Monika (2018) Correlation between the road infrastructure and
sustainable rural mobility: EU - Macedonia practices and needs. Journal
of Economics, 3 (1). pp. 1-11. ISSN 1857-9973
− Dimitrova, Janka and Temjanovski, Riste and Dimitrova,
Eftimija (2017) Transfer prices and transactions with related
parties. Journal of Economics, 2 (2). pp. 36-48. ISSN 1857-9973
− Dimitrova, Janka and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and MitevaKacarski, Emilija (2017) The capital market functioning in the countries
of former Jugoslavija in the period 2007 - 2017. Journal of Economics, 2
(2). pp. 14-27. ISSN 1857-9973
− Dimitrova, Janka (2018) Државна ревизија. Универзитет „Гоце
Делчев”, Штип, Република Македонија. ISBN 978-608-244-451-2
− Dimitrova, Janka (2017) Интерна ревизија. Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип. ISBN 978-608-244-439-0
Доцент д-р Благица Колева
− Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Koleva, Blagica and Dimitrova,
Janka and Nikoloski, Krume (2017) Effects of IFRS adoption on capital
market: Empirical evidence. Proceedings of ISER 95 International
conference, Rome, Italy. ISSN 978-93-87405-70-7
− Georgieva Svrtinov, Vesna and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Koleva,
Blagica (2017) Does liquidity and bank capital affect commercial banks
profitability? Evidence from countries of Southeast Europe. Proceeding
of 48th International Scientific Conference of Faculty of Economics, Nis,
“Contemporary approaches in the analysis of economic performances”,
2017. ISSN 978-86-6139-145-3
− GJORGIEVA-TRAJKOVSKA,
Olivera;
KOLEVA,
Blagica;
GEORGIEVA SVRTINOV, Vesna. FINANCIAL REPORTING IN
HYPERINFLATIONARY ECONOMIES. Journal of Economics, [S.l.],
v. 3, n. 2, p. 50-57, sep. 2018.
− Miteva-Kacarski, Emilija and Paceskoski, Vlatko and Koleva, Blagica
(2017) Анализа на трговските релации меѓу Република Македонија и
Република Бугарија. Knowledge - International journal, 20 (2). pp. 627632. ISSN 2545-4439 1857-923X
− Koleva, Blagica (2017) Сметководствени информациони системи скрипта. ISBN 978-608-244-466-6.
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Проф. д-р Ристе Темјановски
Универзитетски учебник:
− Тemjanovski, Riste (2018) Претприемништво. Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-608-244-504-5 https://eprints.ugd.
edu.mk/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=20393
Статии во меѓународни и домашни списанија и конференции:
− Temjanovski, R., Dimitrova J., Arsova M.: The roads as civilization
symbol or brain drain booster: culture changes in spirit of global
challenges. Journal of Economics, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 11-23, dec. 2017.
ISSN 1857-9973. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/JE/
article/view/1931>. Date accessed: 05 dec. 2017.
− Dimitrova, Janka and Temjanovski, Riste and Dimitrova,
Eftimija (2017) Transfer prices and transactions with related
parties. Journal of Economics, 2 (2). pp. 36-48. ISSN 1857-9973 / http://
eprints.ugd.edu.mk/18930/
− Arsova, Monika and Temjanovski, Riste (2017) The use of European
funds for infrastructural development in the rural development in the
Republic of Macedonia. Journal of Economics, 2 (2). pp. 1-13. ISSN
1857-9973 / https://eprints.ugd.edu.mk/cgi/users/home?screen=EPrint%
3A%3AView&eprintid=19222
− Temjanovski, Riste and Dimitrova, Janka and Arsova, Monika (2018)
Correlation between the road infrastructure and sustainable rural mobility:
EU - Macedonia practices and needs. Journal of Economics, 3 (1). pp.
1-11. ISSN 1857-9973 / https://eprints.ugd.edu.mk/cgi/users/home?scree
n=EPrint%3A%3AView&eprintid=19738
− Conkinovska, Emilija and Temjanovski, Riste (2018) Application of
management information systems in the business of real estate for rural
development in the southeast region of the Republic of Macedonia. Journal
of Economics, 3 (1). pp. 29-35. ISSN 1857-9973 / https://eprints.ugd.edu.
mk/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=19739
− Jovanov, Tamara and Temjanovski, Riste and Sofijanova,
Elenica (2018) Persuasion and sales of ideas and products: third party
technique in marketing communication. Macedonian International
Journal of Marketing, 4 (7). pp. 77-90. ISSN 1857-9787 http://eprints.
ugd.edu.mk/20285/
− Temjanovski, Riste and Arsova, Monika (2018) Transport policy
crucial factor for business competitivеness: effects and consequences.
Macedonian International Journal of Marketing, 7. pp. 33-40. ISSN
1857-9787 https://eprints.ugd.edu.mk/cgi/users/home?screen=EPrint%3
A%3AView&eprintid=20391
− Arsova, Monika and Temjanovski, Riste (2018) Marketing innovation in
distribution channels in Macedonian enterprises.Macedonian International
Journal of Marketing, 7. pp. 41-48. ISSN 1857-9787 https://eprints.ugd.
edu.mk/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=20392
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Редовен професор д-р Круме Николоски
− Gorgieva-Trajkovska, OliveraKoleva, BlagicaDimitrova, JankaNikoloski,
KrumeEffects of IFRS adoption on capital market:Empirical evidence.
− Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Koleva, Blagica and Nikoloski, Krume
The importance of financial reporting for investment decision making.
International Journal Knowledge, 17 (1). ISSN 1857-923X
− Nikoloski, Krume and Paceskoski, Vlatko Income, wages, profits and
rental: some views of Adam Smith. Годишен зборник, Економски
факултет, 9. pp. 27-39. ISSN 1857-7628
− Nikoloski, Krume Keynes and analysis of interest rate, savings and
consumption. Годишен зборник, Економски факултет, 9. pp. 17-27.
ISSN 1857-7628
Доцент д-р Дарко Лазаров
− Petreski, Goce and Lazarov, Darko (2017) Drivers of Economic Growth:
A Comparative Analysis of Macedonia and Bulgaria. Economic Studies
journal (6). pp. 3-16. ISSN 02053292
− Lazarov, Darko and Lakovic, Tanja and Miteva-Kacarski,
Emilija (2017) Does Financial Information Transparency and Objectivity
Matter for Stock Market Development? A Panel Regression Analysis
for The Selected European Countries. Research Papers of the Wroclaw
University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wroclawiu (482). pp. 121-129. ISSN 1899-3192
− Lazarov, Darko and Lakovic, Tanja and Miteva-Kacarski,
Emilija (2017) The Quality of Financial Information and Stock
Market Development: A Panel Data Study for the European
Economies. “Contemporary Trends and Challenges in Finance”, Springer
Proceedings in Business and Economics, 22. pp. 145-153. ISSN 21987254
− Lazarov, Darko and Kocovski, Mitko (2017) Empirical analysis of
Macedonian export structure: the role of metal industry. Industry Journal,
45 (1). pp. 148-160. ISSN 0350-0373
Доцент д-р Емилија Митева Кацарски
− Miteva-Kacarski, Emilija and Cabuleva, Kostadinka and Paceskoski,
Vlatko (2018) Analysis of the trade relations between the Republic of
Macedonia and the Czech Republic. European Journal of Business,
Economics and Accountancy, 6 (3). pp. 59-70. ISSN 2056-6018
− Miteva-Kacarski, Emilija (2018) Revealed comparative advantage in
trade between the Republic of Macedonia and CEFTA 2006.Economic
Review – Journal of Economics and Business, 16 (1). pp. 59-70. ISSN
1512-8962
− Емилија Митева-Кацарски, Костадинка Чабулева, Влатко
Пачешкоски (2018), Анализа на трговските релации меѓу Република
Македонија и Грција, XVIII Меѓународна научна конференција “The
Power of Knowledge”, Агиа Триада, Република Грција.
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−

Костадинка Чабулева, Емилија Митева-Кацарски, Влатко
Пачешкоски (2018), Влијанието на странските директни инвестиции
врз економскиот раст-случајот на Република Македонија, XVIII
Меѓународна научна конференција “The Power of Knowledge”, Агиа
Триада, Република Грција.

Доцент д-р Влатко Пачешкоски
− Miteva-Kacarski, EmilijaCabuleva, KostadinkaPaceskoski, Vlatko
(2018)Analysis of the trade relations between the Republic of Macedonia
and the Czech Republic.
− Miteva-Kacarski, EmilijaPaceskoski, VlatkoKoleva, Blagica: Анализа
на трговските релации меѓу Република Македонија и Република
Бугарија.
− Nikoloski, KrumePaceskoski, Vlatko: Income, wages, profits and rental:
some views of Adam Smith.
− Nikoloski, Krume and Paceskoski, Vlatko: Scope of the economy and the
model of Ricardo. Годишен зборник, Економски факултет, 9. pp. 3949. ISSN 1857-7628 309-6
Доцент д-р Љупчо Давчев
Објавени трудови
− Rajh, Edo and Jovanov, Tamara and Budak, Jelena and Ateljevic,
Jovo and Davcev, Ljupco and Ognjenovic, Kosovka (2018) Youth and
Entrepreneurial Intentions in four South-East European Countries.
International Review of Entrepreneurship (IRE), 16 (3). pp. 355-382.
ISSN 2009-2822
− Jovanov, Tamara and Davcev, Ljupco and Boeva, Aneta (2018) Market
segmentation factors: analysis of the confectionery industry in Macedonia.
Macedonian International Journal of Marketing, 4 (8). pp. 79-97. ISSN
1857-9787
− Davcev, Ljupco and Jovanov, Tamara and Sofijanova, Elenica (2018) Why
Can’t We Make It? The Cardinal Business Sins of Domestic Companies
in a Transitional Economy. Regional Studies on Economic Growth,
Financial Economics and Management, 7. pp. 119-138. ISSN 2364-5067
− Davcev, Ljupco and Hourvouliades, Nikolas (2017) Impact of Interest
Rate and Inflation on GDP in Bulgaria, Romania and FYROM. Journal of
Balkan and Near Eastern Studies, 20 (1). pp. 131-147. ISSN 1944-8953
− Rajh, Edo and Budak, Jelena and Ateljevic, Jovo and Davcev, Ljupco
and Jovanov, Tamara and Ognjenovic, Kosovka (2017) Entrepreneurial
intentions in selected South-East European countries. Economic
development and entrepreneurship in transition economies: Is free trade
working for transitional and developing economies?, 5 (1). ISSN 97899938-46-54-3
− Jovanov, Tamara and Sofijanova, Elenica and Davcev, Ljupco and
Temjanovski, Riste (2017) Impact of integrated communication on
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−

−

entrepreneurial companies’ financial performance - A developing
economy. Financial Environment and Business Development, 4. pp. 2941. ISSN 2364-5067
Davcev, Ljupco and Jovanov, Tamara and Sofijanova, Elenica (2017)
Regional Studies on Economic Growth, Financial Economics and
Management: Why Can’t We Make It? The Cardinal Business Sins of
Domestic Companies in a Transitional Economy. Regional Studies on
Economic Growth, Financial Economics and Management, 7 (1). pp.
119-138. ISSN 2364-5067
Marjanova Jovanov, Tamara and Davcev, Ljupco (2016) BREXIT - what
happened. In: Euro-Asia Forum in Politics, Economics and Business
(EAFPEB), 21-22 July 2016 , Belgrade, Serbia. (Unpublished)

Доцент д-р Марија Гогова-Самоников
− Temelkov, Zoran and Gogova Samonikov, Marija (2018) The need
for fintech companies as non-bank financing alternatives for sme in
developing economies. International Journal of Information, Business
and Management, 10 (3). pp. 25-33. ISSN 2076-9202
− Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija and Gruevski, Ilija
(2018) Municipal Bonds as an Alternative Way of Financing. Lambert
Academic Publishing, Germany. ISBN 978-613-9-81782-5
− Fotov, Risto and Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and
Gruevski, Ilija and Binovski, Risto (2017) „Форми на финансирање
на растот на малите и средните претпријатија со фокус на Источен
плански регион во Република Македонија“. [Project] (Submitted)
Редовен професор д-р Ристо Фотов
− Gruevski, Ilija and Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and
Fotov, Risto (2016) Evaluation of underwriter’s municipal bond purchase
proposal (predetermination of the proceedings in the case of eventual
negotiated sale of municipal bonds in the city of Shtip). International
Journal of Management and Applied Science, 2 (12). pp. 11-17. ISSN
2394-7926
− Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and Fotov, Risto and
Gruevski, Ilija (2016) Readiness of municipalities in the developing
countries for issue of municipal bonds through the analysis of their
budget accounts (overview of the municipality of Stip - R.Macedonia).
International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), 2
(8). pp. 44-47. ISSN 2394-7926
Доцент д-р Стеван Габер
− Naumoski, Aleksandar and Arsov, Sasho and Gaber, Stevan and GaberNaumoska, Vasilka (2017) Diminishing inter-linkages of the South
East European stock markets. Economic Computation and Economic
Cybernetics Studies and Research, 51 (3). pp. 91-108. ISSN 1842–3264
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−

−
−

−
−
−

−

−

Naumoski, Aleksandar and Gaber, Stevan and Gaber-Naumoska, Vasilka
(2017) Empirical distribution of stock returns of Southeast European
emerging markets. UTMS Journal of Economics, 8 (2). pp. 67-77. ISSN
1857-6982
Mojsov, Kiro and Janevski, Aco and Andronikov, Darko and Gaber,
Stevan (2017) Determination of weight loss of cotton fabrics in enzymatic
treatment. Tekstilna industrija, 64 (1). pp. 44-48. ISSN 0040-2389
Gaber, Stevan and Gaber-Naumoska, Vasilka and Naumoski, Aleksandar
(2016) The Effects on the Aggregate Demand and Aggregate Supply
during the Great Economic Depression. Journal of Economics, 1 (2).
ISSN 1857-9973
Gaber-Naumoska, Vasilka and Gaber, Stevan and Naumoski, Aleksandar
(2016) The Great Economic Depression and the Fiscal Policy. Journal of
Economics, 1 (2). ISSN 1857-9973
Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija (2016) Економски теории на јавен
избор. Годишен зборник, 10. pp. 49-61. ISSN 1857-7296
Jordeva, Sonja and Mojsov, Kiro and Andronikov, Darko and Janevski,
Aco and Gaber, Stevan (2016) The effects of the duration of cold
maceration on the composition and sensory properties of Smederevka
wines. Advanced Technologies, 5 (2). pp. 67-70. ISSN 2217-9720
Mojsov, Kiro and Andronikov, Darko and Janevski, Aco and Kuzelov,
Aco and Gaber, Stevan (2016) The application of enzymes for the removal
of dyes from textile effluents. Advanced Technologies, 5 (1). pp. 36-41.
ISSN 2217-9720
Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2016) Tax Treatments of Private
Pension Plans. In: Управување со развојот на економските регионални
системи: Евроазиска перспектива, 30-31 May 2016, Stip, Macedonia.

Доцент д-р Илија Груевски
− Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and Gruevski, Ilija and
Fotov, Risto and Binovski, Risto (2017) Municipal Bonds in Developing
Countries. Case Study: Municipality of Stip, Republic of Macedonia.
Management Dynamics in the Knowledge Economy, 5 (2). pp. 155-174.
ISSN 2392-8042
− Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija (2016) Економски теории на јавен
избор. Годишен зборник, 10. pp. 49-61. ISSN 1857-7296
− Gruevski, Ilija and Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and
Fotov, Risto (2016) Evaluation of underwriter’s municipal bond purchase
proposal (predetermination of the proceedings in the case of eventual
negotiated sale of municipal bonds in the city of Shtip). International
Journal of Management and Applied Science, 2 (12). pp. 11-17. ISSN
2394-7926
− Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and Fotov, Risto and
Gruevski, Ilija (2016) Readiness of municipalities in the developing
countries for issue of municipal bonds through the analysis of their
budget accounts (overview of the municipality of Stip - R.Macedonia).
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International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), 2
(8). pp. 44-47. ISSN 2394-7926
− Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2016) Tax Treatments of Private
Pension Plans. In: Управување со развојот на економските регионални
системи: Евроазиска перспектива, 30-31 May 2016, Stip, Macedonia.
Учество на конференции
− Gruevski, Ilija and Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena
and Fotov, Risto (2016) Evaluation of underwriter’s municipal bond
purchase proposal (predetermination of the proceedings in the case of
eventual negotiated sale of municipal bonds in the city of Shtip). In: The
IRES 49th International Conference, Rome, Italy.
Учество на проекти
− Fotov, Risto and Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and
Gruevski, Ilija and Binovski, Risto (2017) „Форми на финансирање
на растот на малите и средните претпријатија со фокус на источен
плански регион во Република Македонија“. [Project] (Submitted)
− Fotov, Risto and Miceski, Trajko and Gogova Samonikov, Marija and
Gruevski, Ilija and Veselinova, Elena and Binovski, Risto (2015)
Општинските обврзници како алтернативен извор за финансирање и
ефикасно менаџирање со прибраните средства за локален економски
развој со посебен осврт на општина Штип. [Project] (Submitted)
Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар
Р.бр

Име и презиме

1

Еленица Софијанова

2

Стеван Габер

Звање

Област

Избор/реизбор

редовен
професор
вонреден
професор

менаџмент во
аграрот
фискална
економија

избор
избор

Други активности
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет - Штип со
одлука ги задолжи професорите секој да стапи во контакт со компании
и институции од подрачјата на дисперзираните паралелки со цел да се
обезбеди пракса во тие градови за студентите кои се од тие подрачја. Се
одвива постојана активност во смисла на ангажирање на студенти од разни
градови од источна и југоисточна Македонија на реализирање на пракса во
неколку банки и други компании и институции. Во врска со практичната
настава Економскиот факултет има потпишано преку 100 договори
со организации за обавување на пракса на наши студенти во текот на
годината. Обезбедена е пракса за повеќе од 400 студенти во нивните
матични градови и во Скопје во Народна банка на Република Македонија,
Комисијата за хартии од вредност и во Државен завод за статистика.
Во поглед на обавување на клиничката настава на Економски
факултет со задоволство може да се пофалиме со истакнати предавачи од
областа на економијата и бизнисот.
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Инаку Економскиот факултет практикува да ангажира истакнати
стручњаци од областа на економските науки со што придонесува за
квалитетот и стручноста на студентите од соодветни области.
Освен ова, Економскиот факултет има активна политика во однос
на соработка со истакнати институции кои според нивниот делокруг на
функционирање се поврзани со економската наука.
Професорите од Економскиот факултет учествуваа на конгреси,
семинари и конференции кои се одржуваат во земјава, околните земји и
западноевропските земји, каде што презентираат свои трудови од областа
или од проектните активности.
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ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА
Вовед
Филмската академија е основана со Закон за дополнување на
Законот за основање на државен Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
(објавен во „Сл. весник на РМ“, број 70 од 16.5.2013 година) како
високообразовна јавна установа во состав на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип. Седиштето на Филмската академија е во Штип, на улица
„Генерал Михајло Апостолски“ бр.32 во Штип.
Филмската академија е заведена во Регистарот на високообразовните
установи под реден број 51.         
На Филмската академија како наставно-научна единица на
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип се организираат и изведуваат
универзитетски (академски) студии од I (прв) циклус студии на студискитa
програма Современ танц.
Наставата од првиот циклус студии се реализира во Штип.
Филмската академија како наставно-научна единица на Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип започна со работа во учебната 2014/2015 година
со запишување на студенти во I (прва) студиска година на студиските
програми: Филмска режија, Филмска продукција и Филмска музика. Во
учебната 2015/2016 година, освен на претходните три студиски програми,
се запишаа студенти и на студиската програма Филмска монтажа.
На студените на Академијата им е обезбеден бесплатен пристап
до универзитетските изданија на: книги, скрипти и учебни помагала.
Е-библиотеката е достапна за сите корисници во системот на УГД на линкот
http://е-biblioteka.ugd.edu.mk. Исто така, студентите на Академијата
можат да го користат и многубројниот книжен фонд од домашни и од
странски автори на Универзитетската библиотека на Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип. Во извештајниот период на учебната 2015/2016 година
на I (прв) циклус на студии беа запишани вкупно 16 студенти.
Декан - избор на декан
Во извештајниот период раководната функција - декан на Филмската
академија ја вршеше продеканот проф. м-р Ангеле Михајловски, во
звање вонреден професор.
Структура
Во извештајниот период се ангажирани наставници од други
универзитети и наставници од други единици на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, како и стручњаци од пракса.
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Реден
број

Презиме и име

Звање

Во редовен
работен однос

1.

Михајловски Ангеле

вон. проф.

да

2.

Трајкова Невенка

доцент

да

3.

Трбојевиќ Наташа

доцент

4.

Стојановски Христо

доцент

5.

Китановски Антонијо

вон. проф.

6.

Матевска Рисима

вон. проф.

7.

Киселичка Матеа

нас. доцент

8.

Данчевска Адријана

9.

Данчевска Анастасија

10.

Битровски Дејан

11.

Павлов Ванчо

12.

Бардарова Снежана

13.

Цацкова Милена

стручњак од
пракса
стручњак од
пракса
стручњак од
пракса
секретар
(од март во
пензија)
секретар и
технички
секретар
референт за
студентски
прашања

Со
договор за
ангажирање

да

од Музичката
академија
од Музичката
академија
ЕСРА

да
да
да
да
да

пензија
да
да

Катедри во состав на Академијата
Во извештајниот период беше во постапка формирањето на една
катедра со следните активности.
Катедрата за современ танц
Катедрата за современ танц предвидува изучување на сите видови
на техники за изучување на танчерските движења и креативен израз на
телото како уметнички перформанс.
Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот уметнички
совет на Филмската академија
21. седница на ННУС, одржана на 21.11.2017 год.
− Усвојување на записникот од одржаната 20. седница на Наставно-
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−
−

научниот и уметнички совет на Филмската академија од 22.9.2017
година.
Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на деканот на
Филмската академија за учебната 2016/2017година.
Одлука за формирање на комисии за изведување на наставата и
спроведувањето на испитите и другите наставни активности во
зимскиот семестар на учебната 2017/2018 година за наставните
предмети за кои се ангажирани стручњаци од пракса на Филмската
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

22. седница на ННУС, одржана на 22.1.2018 год.
− Усвојување на записникот од одржаната 21. седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Филмската академија од 21.11.2017
година.
− Одлука за определување на универзитетски изборни предмети и
предметни наставници на Филмската академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
23. седница на ННУС, одржана на 22.2.2018 год.
− Усвојување на записникот од одржаната 22. седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Филмската академија од 22.1.2018
година.
− Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) на наставниците на Филмската академија при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип за 2017 година.
− Одлука за определување на бројот на студенти кои ќе се запишуваат
на прв циклус студии на Филмската академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип за академската 2018/2019 година.
− Одлука за утврдување потреба за распишување на конкурс за избор
на 1 (еден) наставник во насловно звање насловен доцент од областа
современ танц на Ликовната академија при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип.
− Одлука за утврдување на бројот и составот на Наставно-научниот
и уметнички совет на Филмската академија при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип за летен семестар на учебната 2017/2018 година.
24. седница на ННУС, одржана на 18.4.2018 год.
− Усвојување на записникот од одржаната 23. седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Филмската академија од 22.2.2018
година.
− Одлука за утврдување на пријавените кандидати по објавен конкурс
за избор на 1 (еден) наставник во звање насловен доцент за наставнонаучната област современ танц на Филмската академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
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−
−

Одлука за формирање на рецензентска комисија за издавање на
скрипта на тема „Драмата и нејзините медиуми“ од авторот нас.
доцент Деан Дамјановски.
Одлука за организирање на дневни и вечерни работилници ТАНЦ
ФЕСТ 2018-Share за периодот од 19 до 21 април, во организација на
Катедрата за современ танц на Филмската академија при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип.

25. седница на ННУС, одржана на 3.5.2018 год.
− Усвојување на записникот од одржаната 24. седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Филмската академија од 18.4.2018
година.
− Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување
и поднесување на писмен реферат за пријавениот кандидат по
Конкурсот објавен на 12 мaрт 2018 година во дневните весници
„Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник во звање
насловен доцент за наставно-научната област современ танц на
Филмската академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
− Одлука за финансирање на студентски дипломски филмови на
студентите од Катедрата за филмска и ТВ режија на Филмската
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
− Одлука за обезбедување на финансиска помош за патни трошоци за
учество на танцовиот фестивал „Battery Dance Festival“ во Њујорк на
студентите од Катедрата за современ танц на Филмската академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
− Одлука за избор на секретар на Филмската академија при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип.
26. седница на ННУС, одржана на 23.5.2018 год.
− Усвојување на записникот од одржаната 25. седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Филмската академија од 3.5.2018
година.
− Одлука за усвојување на рецензијата за издавање нa скрипта под
наслов „Драмата и нејзините медиуми“ од авторот нас. доц. д-р Деан
Дамјановски.
− Одлука за преземање на обврски по наставни предмети од проф. д-р
Антонио Митриќески на проф. м-р Ангеле Михајловски.
− Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на
нови студенти во I (прва) година на I (прв) циклус универзитетски
(академски) студии во учебната 2018/2019 година на Филмската
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
− Одлука за формирање на комисија за проверка на знаењата и умеењата
за пријавените кандидати за запишување во I (прва) година на I (прв)
циклус универзитетски (академски) студии во учебната 2018/2019 на
Филмска академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
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−

−
−
−
−

Одлука за формирање на комисии за изведување на наставата и
спроведувањето на испитите и другите наставни активности во
летниот семестар на учебната 2017/2018 година за наставните
предмети за кои се ангажирани стручњаци од пракса на Филмската
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Одлука за именување на ментори за реализација на практична настава
за студентите.
Одлука за верификација на пријава за изработка на дипломски труд
на студентот Ристо Алчинов.
Одлука за верификација на пријава за изработка на дипломски труд
на студентот Зоран Тевдовски.
Одлука за усвојување на табеларниот преглед за покриеност на
наставата на I (прв) циклус студии на Филмската академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во зимски и летен семестар на
учебната 2018/2019 година.

27. седница на ННУС, одржана на 14.6.2018 год.
− Усвојување на записникот од одржаната 26. седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Филмската академија од 23.5.2018
година.
− Одлука за верификација на пријава за изработка на дипломски труд
на студентот Радован Петровиќ.
− Одлука за одобрување на службен превоз за учество во Инкубатор
програмата за култура за периодот од 23 јуни до 2 јули на Катедрата
за современ танц на Филмската академија.
− Одлука за исправка на техничка грешка на студиската програма
Современ танц на Филмската академија.
28. седница на ННУС, одржана на 23.8.2018 год.
− Усвојување на записникот од одржаната 27. седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Филмската академија од 14.6.2018
година.
− Одлука за избор на м-р Матеа Киселичка за насловен доцент за
наставно-научната област современ танц на Филмската академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
− Одлука за верификација на пријава за изработка на дипломски труд
на студентот Александар Арсовски.
− Одлука за верификација на пријава за изработка на дипломски труд
на студентот Ѓорѓи Лазов.
− Одлука за верификација на пријава за изработка на дипломски труд
на студентот Димитар Јанкоски.
29. седница на ННУС, одржана на 3.9.2018 год
− Усвојување на записникот од одржаната 28. седница на Наставно-
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−
−
−
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научниот и уметнички совет на Филмската академија од 23.8.2018
година.
Одлука за верификација на пријава за изработка на дипломски труд
на студентот Сара Јазаџиска.
Одлука за верификација на пријава за изработка на дипломски труд
на студентот Николче Марковски.
Одлука за верификација на пријава за изработка на дипломски труд
на студентот Димитар Спиркоски.
Одлука по Барање бр. 0801-2/7 од 30.8.2018 година за службено
отсуство на доц. м-р Наташа Трбојевиќ во периодот од 25.9.2018 до
5.10.2018 год. поради реализирање на целовечерен концерт со дуото
Митева - Трбојевиќ во „Gаllery MC“ во Њујорк, САД.

Техничка опременост
Р.бр. Вид на опрема

Количина

1.   

проектор – предавална 1

1

2.

LCD телевизор - кабинет

1

3.

Видеокамера Canon XH A1s

1

4.

Видеокамера Sony DCR-SR32

1

5.

Видеокамера Sony DCR-SR32Е

1

6.

Сталка за камера Star 64

1

7.

Фотоапарат EOS 450D

1

Просторни услови
Филмската академија располага со една предавална (предавална 1) со
површина од 59 метри квадратни и канцелариски простор/лабораториja
со површина од 31 метри квадратни и две канцеларии на Деканската
управа со површина од 42,67 метри квадратни (деканска канцеларија од
11,40 метри квадратни и канцеларија на технички секретар од 31,27 метри
квадратни). Вкупната површина на просторните услови со кои располага
Филмската академија во просториите на Мултимедијалниот центар при
Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип изнесува 132,67 метри квадратни.
Објавени трудови
Проф. м-р Ангеле Михајловск
Концертни активности:
− 11. 2017 год. Солистички концерт во концертната сала на ФМУ
Скопје;
− 29.11.2017 год. Концертна промоција на музичкиот албум „Рожба“
со музичкиот состав „Портал“, Музеј на македонска борба - Скопје;
− 7.12.2017 год. Концертна промоција на музичкиот албум „Рожба“ со

305

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

−
−

музичкиот состав „Портал“ ДК „Мирка Гинова“ - Демир Капија;
19.5.2017 год. Концерт со музичкиот состав „Портал“ во рамките на
поетската манифестација во Општина Илинден;
9.7.2018 год. Концерт со музичкиот состав „Портал“ во рамките на
манифестацијата „Петровденски духовни конаци 2018“ во НУЦК
„Бели мугри“ во Кочани.

Доц. д-р Невенка Дуковска
Концерти:
- Концерт на дуо „Грациозо“ во рамките на фестивалот
„M`DIQ MOSAIQUE“ во Мароко, Африка, 27 април 2018 г.
http://eprints.ugd.edu.mk/20029/
- Новогодишен концерт на дуо Грациозо - „Музичка разгледница“
во Мултимедијален центар УГД Штип, 26 декември 2017 г.
http://eprints.ugd.edu.mk/19679/
- Новогодишен концерт на студентите од Катедрата за дувачки
инструменти (Флејта, кларинет и камерна музика), 25 декември 2017 г.
http://eprints.ugd.edu.mk/19437/
- Концерт
на
современа
македонска
музика
Трио
Grazioso
во
Кавадарци,
19
октомври
2017
г.
http://eprints.ugd.edu.mk/18446/
Објавени трудови:
- Интегрирањето на современи музички дела во едукативниот и
методолошки процес за развој на техниката на пијанистот, 2018 г.
http://eprints.ugd.edu.mk/19677/
Гостување во културно-уметнички програми:
- Гостување на д-р Невенка Дуковска во емисија за културата „Вековни
ноти“ на ТВ Ирис – Штип, 25 февруари 2018 г. http://eprints.ugd.edu.
mk/19678/
- Гостување на дуо „Грациозо“, д-р Невенка Дуковска и м-р Кристина
Палија во ТВ Сител, 2 јуни 2017 г. http://eprints.ugd.edu.mk/17882/
Доц. д-р Наташа Трбојевиќ
Меѓународни активности:
− 29.9.2018 год. – Њујорк, САД: Целовечерен концерт на Наташа
Трбојевиќ и Златка Митева „ Концерт за флејта и пијано од
македонски композитори “ во Gallery MC
− 16.6.2018 год. – Касел, Р.Германија: Целовечерен концерт „Aimemoi“ на Наташа Трбојевиќ, Златка Митева, Наташа Пандазиева и Ана
Палупски во Bucherei-kirchditmold 8.11.2017 год. – Печ, Р. Унгарија:
Целовечерен концерт на Трио академико (Наташа Трбојевиќ, Златка
Митева и Бранко Павловски) во концертната сала на Музичката
академија „Франц Лист“.
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Домашни активности:
− 5.7.2018 год. – Кочани: Свечено отворање на Петровденски конаци:
Целовечерен концерт на Наташа Трбојевиќ и Златка Митева „Вечер
на македонски автори“ во Центарот за култура „Бели мугри“:
− 3.7.2018 год. - Уметничка соработка на пијано на Целовечерен
концерт „Дипломски испит на Гаврил Галевски“ од класата по
кларинет во концертната сала на Музичката академија во Штип;
− 29.5.2018 год. – Концертен настап на студентите: Милена Маноилова
и Стефанија Тегова во класата на доц. м-р Наташа Трбојевиќ на
Годишна изложба на Ликовната академија, насоката Архитектура и
дизајн и Технолошко-техничкиот факултет во Уметничката галерија
„Безистен“ во Штип;
− 12.5.2018 год. – Концертен настап на Наташа Трбојевиќ со трио
„Академико“ на манифестацијата „Ден на Европа“ - во организација
на Унгарската амбасада на плоштадот „Слобода“ во Штип;
− 4.4.2018 год. – Концертен настап на студентите: Милена Маноилова
и Стефанија Тегова од класата на доц. м-р Наташа Трбојевиќ
на „Јазикот и неговата комуникациска моќ“ во организација на
Филолошкиот факултет при УГД - Штип во салата на Економскиот
факултет;
− 25.12.2017 год. - Концертен настап, уметничка соработка на пијано
со
студентите Даниел Горгиевски и Томе Василев од класата
по кларинет на „Новогодишен концерт на Катедрата за дувачки
инструменти“ во концертната сала на Музичката академија во Штип;
− 25.12.2017 год. – Целовечерен концерт на Наташа Трбојевиќ и Васко
Ристов во Крива Паланка.
Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Р.бр
1

Име и презиме
Звање
М-р Матеа Киселичка насловен
доцент

Област
современ
танц

Избор/реизбор
избор
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ЛИКОВНАТА АКАДЕМИЈА
Вовед
Ликовната академија е основана со Закон за дополнување на Законот
за основање на државен Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип (објавен во
„Сл. весник на РМ“, број 70 од 16.5.2013 година), како високообразовна
јавна установа во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Седиштето на Ликовната академија е во Штип, на улица „Крсте Мисирков“
бр.10-А во Штип.
Ликовната академија е заведена во Регистарот на високообразовните
установи под реден број 50.
На Ликовната академија како наставно-научна единица на Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип се организираат и изведуваат универзитетски
(академски) студии од I (прв) циклус студии на студиските програми
Класично сликарство и Вајарство.
Наставата од првиот циклус студии се реализира во Штип.
Ликовната академија како нова наставно-научна единица на
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип започна со работа во учебната
2014/2015 година со запишување на студенти во I (прва) студиска година
на студиската програма Класично сликарство.
Ликовната академија од учебната 2014/2015 година ја има преземено
и студиската програма Класично сликарство која се остваруваше на
Музичката академија сметано од учебната 2012/2013 година. Затечените
студенти на студиската програма Класично сликарство од Музичката
академија преминаа на новоформираната Ликовна академија.
Студентите на Академијата имаат обезбедено бесплатен пристап
до универзитетските изданија на: книги, скрипти и учебни помагала
публикувани од наставниот кадар на Академијата на е-библиотека на
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. Е-библиотеката е достапна за сите
корисници во системот на УГД на линкот http://е-biblioteka.ugd.edu.mk.
Во извештајниот период на учебната 2015/2016 година на I (прв) циклус
на студии беа запишани вкупно 10 студенти.
Декан - избор на декан
Во извештајниот период раководната функција декан на Ликовната
академија ја извршуваше проф. д-р Kaтерина Деспот. Во периодот од
мај 2015 година заклучно до 30 август 2015 година, таа ја извршуваше
функцијата в.д. декан на Ликовната академија.
Од 1.9.2015 година проф. д-р Kaтерина Деспот е избрана на
функцијата декан на Ликовната академија.
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Структура
Број на вработени - наставници, соработници, административен
кадар
Реден
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Презиме и име

Звање

Проф. д-р Катерина
Деспот
Проф. д-р Петар
Намичев
Проф. д-р Васка
Сандева
Доц. м-р Јордан
Ефремов
Доц. м-р Ванѓа
Димитриева
Доц. м-р Јана
Јакимовска
Доц. м-р Слободан
Милошевски

вонреден
професор
вонреден
професор
вонреден
професор

Доц. м-р Игор Егоров
Доц. м-р Викторија
Егорова
Проф. Лариса
Бондаренко
Проф. Виталиј
Бондаренко
Проф. Володимир
Недајброш

13.

Ванчо Павлов

14.

Доц. д-р Снежана
Бардарова

15.

Милена Цацкова

Во редовен
работен
однос
да
дa
дa

доцент

да

доцент

да

вонреден
професор

да

доцент

да

насловен
доцент
насловен
доцент
стручњак од
пракса
стручњак од
пракса
стручњак од
пракса
секретар до
март
технички
секретар и
секретар од
21.5.2018 г.
референт за
студентски
прашања

Со
договор за
ангажирање

да
да
да
да
да
пензија
да
да

Катедри во состав на Академијата
На Ликовната академија во извештајниот период не се формирани
катедри. Во иднина се планира формирање на катедри по класично
сликарство и вајарство за прв циклус студии.
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Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот и уметнички
совет на Академијата
37. седница на ННУС, одржана на 13.11.2017 год.
− Усвојување на записникот од одржаната 36. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 5.9.2017
година.
− Донесување на Одлука за избор на доц. м-р Јана Јакимовска во
наставно-научно звање вонреден професор за наставно-научната
област сликање и сликарски техники на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
− Донесување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за
работа на деканот на Ликовната академија при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип за учебната 2016/2017 година.
− Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за aкредитација на
студиска програма Применета уметност и дизајн - модул Дизајн на
ентериер и мебел на I (прв) циклус студии на Ликовната академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
− Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за aкредитација на
студиска програма Применета уметност и дизајн - модул Пејзажен
дизајн на I (прв) циклус студии на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
38. седница на ННУС, одржана на 6.12.2017 год.
− Усвојување на записникот од одржаната 37. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 13.11.2017
година.
− Донесување на Предлог-одлука за избор на проректор за наука на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
39. седница на ННУС, одржана на 27.12.2017 год.
− Усвојување на записникот од одржаната 38. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 6.12.2017
година.
− Донесување на Одлука за верификација на Пријава бр. 1005-18/1 од
7.12.2017 година за изработка на дипломски труд на студентот Сара
Петров.
40. седница на ННУС, одржана на 5.2.2018 год.
− Усвојување на записникот од одржаната 39. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 27.12.2017
година.
− Донесување на Одлука за изменување нa Одлуката со број 240270/5 од 5.9.2017 година за покриеност на наставата на Ликовната
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во зимски и
летен семестар за I (прв) циклус студии во учебната 2017/2018 година.
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−
−
−
−

−

Донесување на Одлука за определување на универзитетски изборни
предмети и предметни наставници на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување на Одлука за одобрување на двонеделни активности на
Ликовната академија и Правниот факултет при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во Скопје.
Донесување на Одлука за усвојување на Барањето за изработка на
проект под наслов „Создавање на систем за специфични положби на
седење во симфониски оркестар“.
Донесување на Одлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) на наставниците на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип за 2017 година.
Донесување на Одлука зa преземање на обврски по наставни предмети
од доц. м-р Слободан Милошевски.

41. седница на ННУС, одржана на 21.2.2018 год.
− Усвојување на записникот од одржаната 40. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 5.2.2018 година.
− Донесување на Одлука за определување на бројот на студенти кои
ќе се запишуваат на прв циклус студии на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за академската 2018/2019
година.
− Донесување Oдлука за утврдување на бројот и составот на
Наставно-научниот и уметнички совет на Ликовната академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за летниот семестар на
учебната 2017/2018 година.
− Донесување Oдлука за преземање на обврски по наставниот предмет
Информатика на студиската програма Класично сликарство
2016/2017, 2015/2016 и 2014/2015 заради електронско оценување.
42. седница на ННУС одржана на 21.5.2018 год.
− Усвојување на записникот од одржаната 41. седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Ликовната академија од 21.2.2018
година.
− Донесување Oдлука за избор на sекретар на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
− Донесување Oдлука за верификација на Пријава бр. 1005-18/2 од
24.4.2018 година за изработка на дипломски труд на студентот
Кристина Амповска.
− Донесување Oдлука за покриеност на наставата на Ликовната
академија при Универзитетот„Гоце Делчев“ во Штип во зимскиот и
летен семестар на учебната 2018/2019 година.
− Донесување Oдлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување на нови студенти во I (прва) година на I (прв) циклус
универзитетски (академски) студии во учебната 2018/2019 година на
Ликовната академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
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−

−

Донесување Oдлука за формирање на комисија за проверка на
знаењата и умеењата за пријавените кандидати за запишување во I
(прва) година на I (прв) циклус универзитетски (академски) студии во
учебната 2018/2019 на Ликовната академиија при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип.
Донесување Oдлука за службено отсуство на доц. м-р Ванѓа
Димитријева- Кузманоска во периодот од 2.7.2018 до 8.7.2018
г. поради учество на изложба со традиционални влашки носии
на Балканскиот фестивал на народни песни и игри во Охрид, Р
Македонија, организиран од НУЦК „Григор Прличев“.

43. седница на ННУС одржана на 26.6.2018 год.
− Усвојување на записникот од одржаната 42. седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Ликовната академија од 21.5.2018
година.
− Донесување Oдлука за службено отсуство на доц. м-р Ванѓа
Димитријева- Кузманоска во периодот од 6.8.2018 год. до 23.8.2018
год. поради учество со изложба на традиционални влашки носии, која
ќе се одржи во Галеријата „Никола Мартиновски” во Крушево, во
рамките на националниот проект „Десет дена Крушевска Република”,
организирана од Општина Крушево.
44. седница на ННУС одржана на 3.9.2018 год.
− Усвојување на записникот од одржаната 43. седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Ликовната академија од 26.6.2018
година.
− Донесување Oдлука за верификација на Пријава бр. 1005-18/6 од
30.8.2018 година за изработка на дипломски труд на студентот Јована
Велинова.
− Донесување Oдлука за распишување на конкурс за избор на двајца
насловни вонредни професори на Ликовна академија.
− Донесување Oдлука по Барање бр. 0801-2/3 од 31.8.2018 година за
службено отсуство на проф. м-р Јана Јакимовска во периодот од
14.9.2018 год. до 20.9.2018 год. поради учество на ликовен симпозиум
Art Kolonija Paradiso на островот Раб во Хрватска.
45. седница на ННУС одржана на 24.9.2018 год.
− Усвојување на записникот од одржаната 44. седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Ликовната академија од 3.9.2018
година.
− Донесување Oдлука по Барање за одобрување на отсуство бр.08012/4 од 21. 9.2018 од доц. м-р Ванѓа Димитријева-Кузмановска за
периодот од 25.9.2018 год. до 30.9.2018 год. поради учество со
изложба на традиционални влашки носии, која ќе се одржи во НУЦК
„Григор Прличев” – Охрид.
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−
−

−
−

Донесување Oдлука за распишување на Конкурс за избор на 1
демонстратор на Ликовна академија.
Донесување Oдлука за измена на Одлука бр.2402-58/5 од 21.5.2018
година за усвојување на табеларниот преглед за покриеност на
наставата на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип во зимскиот и летниот семестар на учебната 2018/2019
година.
Донесување Oдлука за утврдување на составoт на членовите на
Наставно-научниот и уметнички совет на Ликовната академија за
зимскиот семестар во учебната 2018/2019 година.
Донесување Oдлука за утврдување на пријавени кандидати по
објавен конкурс oд 10 септември 2018 во дневните весници „Нова
Македонија“ и „Коха“, за избор на 2 наставници во насловно звање
насловен вонреден професор за наставно-научната област сликање и
сликарски техники.

Техничка опременост

Опременост на ателјеата на Академијата - Класично сликарство
Р.бр.
Вид на опрема
Количина
1.
2

штафелаи
клупи за цртање

16
4

4.

рефлектори

2

3.
5.
6.

маси за цртање

табли (зелена и бела)
столчиња

7
2

15

Опременост на ателјето на насоката Вајарство (Библиотека)
Р.бр.
Вид на опрема
Количина
1.

штафелаи за вајарство

5

3.

клупи за цртање

4

2.

4.

5.

штафелаи за сликарство
гипсени модели
пластично буре

3

6

1

Просторни услови
Просторни услови на насоката Класично сликарство
Ликовната академија во просториите на Факултетот за образовни
науки располага со вкупна површина од 348.50 метри квадратни, во која се
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сместени три ателјеа (предавални), ателје од 117 метри квадратни, ателје
(канцеларија) од 55 метри квадратни и аталје (предавална 5) од 117 метри
квадратни. Ликовната академија располага и со три канцеларии, од кои две
се на Деканатска управа кои изнесуваат 25,6 метри квадратни (деканската
канцеларија е 15,3 метри квадратни и канцеларијата на техничкиот
секретар е 10,3 метри квадратни). Третата канцеларија е наменета за
професорите од Русија со 15 метри квадратни. Останатиот простор е во
ходник од 9,9 метри квадратни и кујна од 8,10 метри квадратни. Во иднина
е планирано реновирање на овој простор. Ликовната академија располага
со свое аталје и во просториите на Универзитетската библиотека, каде
што е сместена насоката Вајарство.
Просторни услови на насоката Вајарство
Ликовната академија т.е. насоката Вајарство во извештајниот период
е формирана и е отстапен нов простор во просториите на Универзитетската
библиотека, со вкупна површина од 140 метри квадратни, од кои 130 метри
квадратни метри се во голема просторија за вајање и цртање и посебна
просторија од 10 метри квадратни за вајарски техники.
Објавени трудови од вработените на Академијата
Проф. д-р Kaтерина Деспот
Одбрана на постдокторат на тема „Уметнички принципи на паркова
уметност како фактор за уредување на улиците во градовите на Република
Македонија”.
Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт
фактор
− Sandeva, Vaska, Despot, Katerina, Zlatev, Zlatin, (2018) Education
influence of artistic elements and principles on the street network,
International Conference on Virtual Learning ICVL 2018, Romania (in
Press).
− Despot, Katerina, Sandeva, Vaska, (2018) Element of principles
influencing the park composition, Innovation and entrepreneurship, ISSN
1314-9253, Vol. 6, No. 2, 2018, (in Press).
− Sandeva, Vaska, Despot, Katerina, (2018) Influence of park art
on the development of modern park composition, Innovation and
entrepreneurship, ISSN 1314-9253, Vol. 6, No. 2, 2018, pp.105-117.
− Despot, Katerina, Sandeva, Vaska, (2018) Ecological and aesthetic
parameters of the park art as a factor for street landscaping in the cities,
Innovation and entrepreneurship, ISSN 1314-9253, Vol. 6, No. 3, 2018,
pp.154-166.
− Sandeva, Vaska, Despot, Katerina, (2018) Contemporary interior with
a strong eclectic trend, Faculty of Natural and Technical Sciences, (in
Press).
− Despot, Katerina, Sandeva, Vaska, (2018) Despot. K., Sandeva V,
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Bidermaer style in contemporary interior accent, Faculty of Natural and
Technical Sciences, (in Press).
Самостојни изложби
− Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2018) “Not - defined urbanism”.
[Show/Exhibition].
Учество на изложба
− Despot, Katerina and Sandeva, Vaska and Dzingo, Aleksandar (2018)
“Landscape considerations”. [Show/Exhibition].
Проф. д-р Васка Сандева
Одбрана на постдокторат на тема „Влијанието на паркoвата уметност
врз развојот на модерната паркова композиција”.
Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без
импакт фактор
− Sandeva, Vaska, Despot, Katerina, Zlatev, Zlatin, (2018) Education
influence of artistic elements and principles on the street network,
International Conference on Virtual Learning ICVL 2018, Romania (in
Press).
− Despot, Katerina, Sandeva, Vaska, (2018) Element of principles
influencing the park composition, Innovation and entrepreneurship, ISSN
1314-9253, Vol. 6, No. 2, 2018, (in Press).
− Sandeva, Vaska, Despot, Katerina, (2018) Influence of park art
on the development of modern park composition, Innovation and
entrepreneurship, ISSN 1314-9253, Vol. 6, No. 2, 2018, pp.105-117.
− Despot, Katerina, Sandeva, Vaska, (2018) Ecological and aesthetic
parameters of the park art as a factor for street landscaping in the cities,
Innovation and entrepreneurship, ISSN 1314-9253, Vol. 6, No. 3, 2018,
pp.154-166.
− Sandeva, Vaska, Despot, Katerina, (2018) Contemporary interior with
a strong eclectic trend, Faculty of Natural and Technical Sciences, (in
Press).
− Despot, Katerina, Sandeva, Vaska, (2018) Despot, K., Sandeva V,
Bidermaer style in contemporary interior accent, Faculty of Natural and
Technical Sciences, (in Press).
Самостојни изложби
−

Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2018) “Not - defined urbanism”.
[Show/Exhibition].
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Учество на изложба
−

Despot, Katerina and Sandeva, Vaska and Dzingo, Aleksandar (2018)
“Landscape considerations”. [Show/Exhibition].

Проф. д-р Петар Намичев
Монографија
− Namicev, Petar and Namiceva, Ekaterina (2018) The traditional
architecture near Skopje- Skopska Crna Gora from XIXth an the early
XXth century. Project Report. Petar Namicev, Skopje, Republic of
Macedonia.
Трудови
− Namicev, Petar and Namiceva, Ekaterina (2018) The Balcony Loggia a Vital Spatial Element of the 19th Century House in Shtip.Palimpsest
International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, 3 (5).
pp. 207-220. ISSN 2545-3998.
− Namicev, Petar (2017) Bedestens from Ottoman period: factors of
influence implemented in contemporary city concept. JPMNT, 5 (1). pp.
7-13. ISSN 2334-7449.
− Namicev, Petar and Namiceva, Ekaterina (2017) Characteristics of
the traditional town house in the 19th century: The bey house in
Kumanovo. Patrimonium.MK - Periodical for Cultural Heritage Monuments, Restoration, Museums, 10 (15). pp. 352-366. ISSN 18579612.
− Namicev, Petar and Namiceva, Ekaterina (2017) Construction
characteristics of the traditional city house from 19th century in Shtip.
Natural resources and technologies, 11 (11). pp. 139-145. ISSN 185-6966.
− Namicev, Petar (2017) Hans of the Ottoman period: An analysis of the
spatial concept in function of a modern tourist purpose. Journal of Process
Management - New Technologies, International, 5 (4). pp. 80-88. ISSN
2334-735X.
Учество на конференција
− Namicev, Petar (2017) The role of the monuments from cultural heritage
as a part of the turist offer: development of methodology. In: International
scientific conference “Challenges of tourism and business logistics in the
21st century, 24-25 Oct 2017, Gevgelija, Macedonia.
Проф. м-р Јана Јакимовска
Самостојни изложби
2018, мај, Селекција од изложбата на плакати Текст, силна, текстилна,
Социјален центар Дуња, Скопје.
2017, декември, Текст, силна, текстилна, изложба на плакати во рамки на
настанот Текстилијада, КУЦ Текстил, Штип.
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Групни изложби и претставувања
Октомври 2018 г., Визија Скопје, инсталација од визир скици изработена
со Ненад Ѓорѓиевски Тонкин, Плоштад Македонија, Бела ноќ 2018.
Септември, Еволуција на еден сон, изложба на принтови од муралите во
куќата на Рузвелтова, Кинотека на Македонија.
Изложба на делата од ликовната колонија Макек Парадизо, Галерија
Парадизо, Раб, Хрватска.
Август, Изложба на делата од ликовната колонија Скопје 2018, Хотел
Арка, Скопје.
Фотокопирница на љубовта, Бош фестивал 10, Народен театар Гевгелија.
Јули, Фемина 8-IV, КИЦ Скопје.
Мај, Фотокопирница на љубовта, Скопје креатива, МКЦ Скопје.
Учество на изложба на плакати „Миграции“, фоаје на Правен факултет,
УГД, Штип, Македонија.
Март, групна изложба Портали, КреАрт мрежа, Музеј на Град Скопје.
Фемиграции, Галерија Акантус, Скопје.
Декември 2017 г., Учество на групна изложба 1101: Св. Климент низ
современа уметничка призма, НУБ „Св. Климент Охридски“, Скопје.
Ноември, Учество на групна изложба Censored, НУ Културна установа
Ацо Шопов – Штип, Македонија.
Симпозиуми, колонии и работилници
Септември 2018 г., учество на ликовна колонија Парадизо, Раб, Хрватска.
Август, учество на ликовна колонија Скопје 2018, Хотел Арка, Скопје.
Јули, ментор на ликовна работилница за деца „Никола Тесла и електричната
енергија”, Матка – изложбен центар.
Април, ментор на работилница за плакат во рамки на настанот „Не е шега:
дискриминација и цензура“, Музеј на Македонија, Скопје.
Февруари, учество на ликовна колонија SEE Refugee «Woman- A Refugе/e»,
хотел Романтик, Дојран.
Семинари, трибини, панел дискусии
2018, Учество на дискусија „Култура сега!“. Модератор: Александра
Бубевска, учесници: Билјана Тануровска Ќулавковски, Јана Јакимовска,
Јасмина Билаловиќ, Ѓорѓе Јовановиќ, Роберт Алаѓозовски. Дримон
фестивал, Дом на културата, Струга.
Модератор на трибина „Цензура во уметноста и науката“, учесници:
Атанас Ботев, Слободанка Стевчевска Владимир Јанчевски, Гоце Наумов,
Никос Чаусидис, Љупчо Ристески, Олгица Кузмановска и Јана Јакимовска.
Музеј на Македонија.
Дизајн и илустрација
2018, Дизајн на плакат за изложбата Миграции.
Дизајн на плакат за настанот „Не е шега: дискриминација и цензура“.
Насловна фотографија за Срамота! Вечер на раскажување квир приказни.

317

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Награди и конкурси
2017, Награда во рамки на изложбата 1101: Св. Климент низ современа
уметничка призма, НУБ „Св. Климент Охридски“, Скопје.
Менторство на студентски проекти и учества
Мај 2018 г., еден од менторите на годишната студентска изложба на
Ликовна академија на УГД, Безистен, Штип.
Менторство на изложба на плакати „Миграции“ во соработка со Правен
факултет на УГД, Фоаје на НУ Центар за култура „Ацо Шопов“, Штип,
Македонија.
Април, Ментор на студентска изложба на плакати „Не е шега:
дискриминација и цензура“, Музеј на Македонија, Скопје.
Ноември 2017 г., менторство на изложба на плакати „Censored“ во
соработка со Правен факултет на УГД, Фоаје на НУ Центар за култура
„Ацо Шопов“, Штип, Македонија.
Издадени текстови и литература
2018, Коавтор (уредник) на публикацијата „Не е шега: дискриминација и
цензура“, со Ана Никодиновска.
Промотор на публикацијата „Не е шега: дискриминација и цензура“, со
Ана Никодиновска.
Организациска активност
2018, Еден од организаторите на мултимедијалниот настан „Не е шега:
дискриминација и цензура“, во соработка помеѓу Музеј на Македонија,
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип (Ликовна академија, Музичка
академија, Правен факултет) и Дебатно кино Контра кадар - Скопје:
Изложба на студентски плакати, издавање на публикација, промоција
на публикација, работилница за плакат, трибина на тема цензурата во
уметноста, концерт, проекција на филм и дискусија.
Доц. м-р Јордан Ефремов
− 2018 – Македонски Брод, Дом на култура М. Брод, „Меморија за
постанокот“ изложба поддржана како проект од Министерството за
култура на Р Македонија, 3.1.2018 година.
− 2018 – Меѓународен проект – Меѓународни денови на културата
на Власите – 31 август, 1 и 2 септември 2018 година. ЗЛАТНИОТ
ИЗВОР НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА
КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ШТИП. International Days Of The Vlachs, 31
AUGUST 1 AND 2 SEPTEMBER 2018, THE GOLDEN SOURCE – N.
INSTITUTE FOR PRESSERVING CULTURAL MONUMENTS STIP
R. MACEDONIA.
− 2018 – Скопје (Македонија) Остен интернационално биенале на
цртеж – Osten International Biennial of Drawing.
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−
−
−
−

2018 – Учество со четири дела на ликовна изложба за минијатура
„Картина от мнозина“ во Р Бугарија, април 2018 г.
2018 – Штип – Мултимедијален центар „Киро Глигоров“ - изложба
со студентите на Ликовна академија при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип, 9.7.2018 год.
2018 – Прилеп - Центар за култура „Марко Цепенков“, изложба со
студентите на Технолошко-технички факултет, Универзитет „Гоце
Делчев“ - Прилеп, 25.6.2018 год.
2018 – Штип, Галерија Безистен, изложба Ликовна академија,
Архитектура и дизајн, Технолошко-технички факултет, Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип, 29.5.2018 год.

Издадена скрипта
− Доц. м-р Јордан Ефремов, скрипта „Современа уметност и дизајн“ на
Технолошко-технички факултет.
Доц. м-р Ванѓа Димитријева-Кузманоска
− Dimitrijeva, Vanga and Dimitrijeva, Marina (2017) Costumul aromânilor
din estul Macedoniei. Conceptul de baza care a ghidat ideea de
documentare a costumelor populare ale aromânilor din estul Macedoniei.
Consiliul national al cercetarii stiintifice. ISSN 978-973-558-658-4.
− Zhezhova, Silvana and Srebrenkoska, Vineta and Jordeva, Sonja and
Dimitrijeva-Kuzmanoska, Vanga and Risteski, Sanja (2017) Defining the
time-loss in the process of producing a men’s shirt. Tekstilna industrija,
64 (3). pp. 33-37. ISSN 0040-2389.
− Jordeva, Sonja and Kortoseva, Sonja and Mojsov, Kiro and Zhezhova,
Silvana and Risteski, Sanja and Dimitrijeva, Vanga (2017) The influence
of the structural characteristics of cotton and pоlyester knitted fabrics
on the thermo-physiological comfort. Advanced technologies, 6 (1). pp.
1-93. ISSN 2406-3037.
Учество на изложби
− Самостојна изложба со изработки на традиционални влашки носии,
Кампулун, Романија, октомври 2017 година.
− Изложба со традиционални влашки носии, Дом на културата „Кочо
Рацин“, 11 ноември 2017, Скопје.
− Детска модна ревија, октомври 2017, Струмица.
− Модна ревија 17.12.2018 НУ Спомен куќа „Тодор Проески” –
Крушево.
− Модна ревија, 22 март по повод Чет’рсе Штип, 2018.
− Модна ревија, 12 мај 2018 Ден на Европа, Штип.
− Изложба со оригинални влашки носии, 12 мај 2018, Амбасада на
Романија.
− Самостојна изложба НУ Центар за култура „Григор Прличев”,
Охрид, јули 2018 год.
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−
−

Самостојна изложба НУ Спомен куќа „Тодор Проески”, 12.7.2018 –
30.7.2018, Крушево.
Самостојна изложба со изработки на детски народни носии, НУ
Историски музеј, Крушево, 25.7.2018 – 30.11.2018 година.

Домашни/меѓународни проекти
Датум
од-до

Опис на активностите
во тек на проектот:
Идејата за овој проект е да се
овозможи
етнолошка поставка на УГД во
која ќе бидат
сместени собирани експонати од
македонската и влашката народна
носија и преку оваа збирка како
крајна цел да се има полесен
пристап до податоците кои
ќе се соберат од страна на
истражувачите.
Традиционалните вредности кои се
Компаративни
скриени
истражувања
во материјалите кои биле
на
користени за изработка на овие
Доц. м-р
македонската
носии, сличностите меѓу двете
и влашката
Ванѓа
01.11.2017
народни култури, и влијанијата
- 01.11.018 народна носија Димитријева кои придонеле за промените кои се
и формирање - Кузманоска настанати
на етнолошка
во овие два типа на носии.
поставка со
Истражувачкиот проект е составен
траен карактер
од два дела од кој во едниот ќе се
соберат изворни
информации за овие типови на
носии,
а вториот дел е да се пронајдат и
откупат
овие типови на носии за крајната
цел
поставувањето во етнолошката
поставка
во рамките на Универзитетот
„Гоце Делчев” - Штип
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31 август,
1и2
септември
2018 г.

Денови на
културата на
Власите

Меѓународен проект од
национален
интерес во културата за 2018
Манифестацијата вклучува настап
на
учесници од Романија, Грција,
Србија и Македонија.
Целта на манифестацијата е
одржување на
развој на културата на Власите во
Македонија,
размена на искуства со соседните
Доц. м-р
асоцијации и културни друштва на
Ванѓа
Власи и можности за склучувања
Димитријева на договори со институции
- Кузманоска во Македонија за размена на
културите и во другите држави.
Ефектите за одржување на
соработките
на друштвата од соседните држави
и актуелноста на материјалните
белези на Власите од Македонија,
традиционалната култура, и нивно
поактивно учество
на културните манифестации во
државата и
надвор од неа.

Доц. м-р Слободан Милошевски
Објавени стручни и уметнички трудови и презентации
− 2018 – „Култура на читањето на ликовните дела”, петти број на
„Палимпсест“ (Интернационално списание за јазично, литературно и
културно истражување), Универзитет „Гоце Делчев”, Штип.
− 2018 – „Компјутерска симулација на воздушни струења во просторот
во која е поставен скулптурата Црвен полигон“, III Меѓународна
конференција за социјални и хуманитарни науки (IBU-ICSSH2018),
Скопје.
− 2018 - Меѓународен франкофонски фестивал „Солеј“, Созопол,
Бугарија.
− 2018 - Меѓународна ликовна колонија, Плав, Црна Гора.
Групни изложби
− 2017- Мал формат, ДЛУМ, КИЦ, Скопје.
− 2017- Минијатура, ДЛУМ, Салон на Тутунска банка, Скопје.
− 2017- Годишна изложба, ДЛУМ, Мала станица, Скопје.
− 2018- Зимски салон, ДЛУМ, Чифте амам, Скопје.
− 2018- Поврзување, Мала ранохристијанска базилика, Пловдив,
Бугарија.
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−
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2018- Минијатура, ДЛУМ и УЛУПУДС, Галетија „Сингидунум“,
Белград, Србија.
2018- Мал формат, ДЛУМ, НУЦК „Марко Цепенков“, Прилеп.

Самостојни изложби
− 2017- Момент на привлечност, Културно-информативен центар,
Скопје.
Нови избори на наставнички и соработнички кадар (избор/реизбор
во звања на наставничкиот и соработничкиот кадар)
Р.бр

Име и презиме

Звање

1

Доц. м-р Јана
Јакимовска

вонреден
професор

Област

сликање и
сликарски
техники

Избор/реизбор
избор

Други активности
Печатење на информатор за Ликовната академија за 2018 година
и печатење на публикацијата „Не е шега: дискриминација и цензура“ во
соработка со Правниот факултет.
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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Вовед
Извештајот за работата на деканот на Машински факултет за
периодот од 15 септември 2017 до 15 септември 2018 година претставува
сумирање на резултатите и осврт на реализираните цели и задачи кои
произлегуваат од стратегијата за развој на факултетот.
Формирање на факултетот
Машинскиот факултет е јавна високообразовна установа која е
формирана во 2008 година во состав на Универзитет „Гоце Делчев“ во
Штип.
Организациона поставеност на факултетот
Наставно-научен совет
Наставно-научниот совет е стручен орган и орган на управување на
факултетот. Наставно-научниот совет го 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 Блажо Боев,
на 15.9.2015 со Одлука дел. бр. 0204-968/11 од 15.9.2015 година го избра
проф. д-р Ристо Кукутанов за декан на Машински факултет. Со Одлука
на Универзитетскиот сенат дел. бр. 0201-970/17 од 15.9.2015 година
е потврдена одлуката за избор проф. д-р Ристо Кукутанов за декан на
Машински факултет.
За продекан на Машински факултет се избира вонр.проф д-р Мишко
Џидров, кој повторно е реизбран со Одлука дел.бр.2202-76/3 од 18.9.2015
г.
Структура
Реден
Во редовен
Презиме и име
Звање
број
работен однос
Кукутанов
1
редовен професор
да
Ристо
Мираковски
вонреден
2
да
Дејан
професор
Симеонов
вонреден
3
да
Симеон
професор
Димитровски
вонреден
4
да
Зоран
професор
Цветков
вонреден
5
да
Славчо
професор
вонреден
6
Џидров Мишко
да
професор

Со договор за
ангажирање

323

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

7
8
9
10
11
12
14
14
15

Димитров
Сашко
Цветаноски
Радомир
Темелкоска
Братица
Чекеровска
Марија
Сребренкоска
Сара
Милев Сашко
Атанасова
Сашка
Медарска
Апостолова
Љубица
Атанасова
Сашка

16

Јорданова Анка

17

Миланов
Сашко

доцент

да

насловен вонреден
професор
насловен вонреден
професор
доцент
асистент
докторанд
асистент
докторанд

да
да
да
да
да

технички секретар

да

секретар

Да

библиотекар

Да

референт за
студентски
прашања

Да

економ

да

Катедри
Катедра за општо и производно машинство
Основните правци на научноистражувачката и стручната работа
на Катедрата за општо и производно машинство се во областите на
современото управување со производството, интеграција на функциите
на CAD/CAM/CAE, управување со квалитет, менаџмент, реинженеринг
во стопанските и производните системи, изучување во областите на
производните технологии, флексибилни и компјутерски интегрирани
производни системи, внатрешен транспорт и логистика, сообраќај,
моторни возила, одржување и техничка дијагностика, контрола, тестирања,
монтажа, проектирање на производни системи и технологии и др.
Катедра за сообраќај и транспорт
Основните правци на научноистражувачката и стручната работа
на Катедрата за сообраќај и транспорт се во областите на сообраќајот
и танспортот, современите производни технологии во градежништвото и
рударството, интегрираните производни системи, внатрешен транспорт и
логистика, сообраќај, одржување и техничка дијагностика на градежна,
рударска и комунална механизација, монтажа, ремонтирање, контрола,
тестирања, мониторинг, проектирање на градежни и руднички производни
системи и др.
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Профилот на транспортна техника ги образова инженерите за
конструктивно машинство за проектирање и користење на транспортните
машини, рударската механизација, логистиката и сообраќајното
инженерство.
Потребите и интересите на Катедрата за сообраќај и транспорт се
дефинирани како:
- добивање најново, добро управувано знаење според високи образовни
меѓународно признати стандарди;
- добивање знаење - мултимодално во перспектива, мултидисциплинарно
во приодот и мултисекторско во примената на сообраќајнотранспортното инженерство;
- оспособеност за примена на техниките од инженерството, од
урбаното и регионалното планирање, од управувањето, од правото,
од бихејвиористичките науки, од економијата и од останатите
дисциплини во решавањето на сообраќајно-транспортните проблеми;
- добивање водечка улога во интерпретацијата на човечките
транспортни потреби и желби кон другите професионалности;
- подготвеност за пазарот на труд и за меѓуинституционална
подвижност во рамките на земјата, во регионот и во странство..
Потребите и интересите на Катедрата за сообраќај и транспорт
можат да се групираат како:
- одраз на промените во опкружувањето на национално, регионално и
меѓународно ниво;
- поддршка на развојот на континуирани образовни програми;
- проширување на напорите за регрутирање најпрогресивни млади
умови во сообраќајно-транспортната професија.
Потребите на општеството на национално ниво се да има
висококвалификувани и образовани човечки ресурси за решавање на
сообраќајно-транспортните проблеми, почнувајќи од локално, национално
владино ниво, па сè до меѓународни организации, транспортни фирми.
На регионално ниво, особено е важна потребата од меѓусебна
соработка со институциите во регионот коишто имаат иста цел –
постигнување повисоки стандарди во образованието на транспортните
стручњаци.
Катедра за контрола на квалитет
Катедрата за контрола на квалитет при Машинскиот факултет преку
наставните предмети што ги покрива врши едукација на студенти од двете
насоки: Производно машинство и Транспорт, организација и логистика.
Дипломираните студентите од насоката Производно машинство
преку задолжителните предмети се стекнуваат со знаења од областа
на: индустриски менаџмент и информациско-управувачки системи и
енергетиката. Преку изборните предмети се стекнуваат со знаење од
областа на: систем на квалитет и стандарди, заштита на животна средина,
управување со отпад, ергономија и инженерска логистика.
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Дипломираните студенти од насоката Транспорт, организација и
логистика преку задолжителните предмети се стекнуваат со знаења од
областа на: системи на квалитет и стандарди, индустриски менаџмент,
менаџмент на мали и средни претпријатија, проектен менаџмент,
информациско-управувачки системи, инженерска логистика, операциони
истражувања, сообраќајот и транспортот, теорија на системи и интегрален
развој на производи. Преку изборните предмети се стекнуваат со знаење
од областа на: ергономија, заштита на животна средина, маркетинг,
инженерска економија, lean, six, sigma организации, управување со
залихи, човечки ресурси, квантитативни методи во деловното одлучување,
електронска размена на податоци и еко логистика.
Преку предметите кои ги покрива оваа катедра дипломираните
студенти развиваат: способност да добиените знаења ги применат
во пракса, способност за управување со ISO системи за квалитет,
способност за начинот на менаџирање со производни системи, животен
век на производи, менаџерски функции, потребни менаџерски знаења,
способност за работа во интердисциплинарни тимови, способност за
анализа на проблеми, способност за донесување на одлуки во реално
време, способност за иновативност и креативност.
-

Катедрата во иднина ќе се развива во насока на:
проектирање и имплементација на системи за управување со квалитет
и животна средина,
развој на одржливост преку воведување на нови технологии и
техники,
воведување на системски пристап во компаниите, пред сѐ во мали и
средни претпријатија,
интернационалната соработка.

За целосно покривање на наставата, ангажирани се наставници и
соработници од другите факултети во состав на Универзитетот и тоа:
- проф. д-р Тодор Делипетров од Факултет за природни и технички
науки;
- проф. д-р Орце Спасовски од Факултет за природни и технички науки;
- проф. д-р Сашо Гелев од Електротехнички факултет;
- проф. д-р Рубин Гулабовски од Медицински факултет;
- проф. д-р Благој Голомеов од Факултет за природни и технички
науки;
- проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска од Факултет за информатика;
- доц. д-р Марјан Делипетров од Факултет за природни и технички
науки;
- доц. д-р Благица Донева од Факултет за природни и технички науки;
- доц. д-р Лимонка Лазарова од Факултет за информатика;
- доц. д-р Гоце Стефановски од Електротехнички факултет;
- ас. м-р Марија Митева од Факултет за информатика;
- виш лектор м-р Снежана Кирова од Филолошки факултет;
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ас. м-р Наталија Поп Зариева од Филолошки факултет;
доц. д-р Марија Хаџи-Николова од Факултет за природни и технички
науки;
доц. д-р Мимоза Серафимова од Факултет за туризам и бизнис
логистика;
доц. д-р Билјана Златановска од Факултет за информатика.
Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот совет
62. седница на ННС одржана на 31.8.2017 г.
Усвојување на записникот од 61. седница на ННС на Машински
факултет.
Заклучок за усвојување на мислење за развојот на Машински
факултет.
Oдлука за именување на соработник – член на Наставно-научен совет
на Машинскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
Oдлука за именување на претставник од студентите – член на
Наставно-научен совет на Машинскиот факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип.
Одлука за прифаќање на пријава за тема за дипломски труд за
полагање на дипломска работа од студентот Валентина Јованова под
наслов „Станица за технички преглед на моторните возила“.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/5 од 25.8.2017 година
поднесено од Александар Ристов за активирање на студии.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/4 од 25.8.2017 година
поднесено од Влатко Гоцевски за активирање на студии.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/3 од 21.8.2017 година
поднесено од Горги Димитров за активирање на студии.
Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-17/2 од 15.8.2017 година
и 1005-14/1 од 15.8.2017 од студент Александар Гоцевски.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/3 од 15.8.2017 г. од
студент Славица Стојменова.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/4 од 15.8.2017 г. од
студент Влатко Гоцевски.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/2 од 17.8.2017 г. од
студент Владимир Величков.
63. седница на ННС одржана на 14.9.2017 г.
Усвојување на записникот од 62. седница на ННС на Машински
факултет.
Одлука за усвојување на Стратегија за развојот на Машинскиот
факултет во идниот период.
Oдлука за ангажирање на визитинг професори на Машински
факултет.
Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во сите
звања од наставно-научна област машински материјали и преработка
на материјали во течна состојба.
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Одлука за утврдување на членови на ННС за зимски семестар
2017/2018 година на Машинскиот факултет.
Одлука за научно усовршување – докторски студии на кандидатот
м-р Сара Сребренкоска, вработена на Машинскиот факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
Одлука за прифаќање на пријава за тема за дипломски труд за
полагање на дипломска работа од студентот Дарко Стојановски под
наслов „Видови на мотори со внатрешно согорување“.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/8 од 14.9.2017 година
поднесено од Александар Давчев за продолжување на студии.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/7 од 14.9.2017 година
поднесено од Лазар Коцев за продолжување на студии.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/6 од 11.9.2017 година
поднесено од Мартин Стефановски за продолжување на студии.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/5 од 12.9.2017 година
од студент Никола Пандев.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/10 од 12.9.2017 г. од
студент Кристијан Арапов.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/9 од 12.9.2017. од
студент Александар Стојанов.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/8 од 12.9.2017 г. од
студент Александар Давчев.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/6 од 12.9.2017 г. од
студент Коста Узунов.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/7 од 12.9.2017 г. од
студент Ненад Јанчов.
64. седница на ННС одржана на 18.10.2017 г.
Усвојување на записникот од 63. седница на ННС на Машински
факултет;
Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на деканот
за период од 15.9.2016 до 15.9.2017 година.
Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и програма за
издавачка дејност за 2018 година на Машинскиот факултет.
Одлука за усвојување на Годишен план за промоција на Машински
факултет.
Одлука за избор на д-р Марија Чекеровска во звање доцент за
наставно- научната област енергетско и процесно машинство и
термотехника и термотехнички алати и постројки на Машинскиот
факултет.
Одлука за избор на д-р Мишко Џидров во звање вонреден професор
за наставно-научната област метода на анализа и функционирање
на претпријатието и организација на административни процеси на
Машинскиот факултет.
Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 2202-81/7
од 18.10.2017 година за покриеноста на наставата за прв циклус
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студии за учебната 2017/2018 година на Машински факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за организирање на превоз за Фабрика Маркарт - Велес.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-23/11 од 6.10.2017мг. од
студент Ристе Јанакиев.
65. седница на ННС одржана на 22.11.2017 г.
Усвојување на записникот од 64. седница на ННС на Машински
факултет.
Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник
во сите звање за наставно-научната област машински елементи и
технички системи и производно машинство, технологии и системи.
Одлука за избор на заменик секретар на Машински факултет.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 22/10 од 27.10.2017
год. поднесено од Јован Силјановски за продолжување на студиите во
четврта година во учебната 2017/2018 година на насока Производно
машинство – Виница.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/11 од 27.10.2017 год.
поднесено од Дарко Стојановски за продолжување на студиите во
четврта година во учебната 2017/2018 година на насока Производно
машинство – Виница.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-23/12 од 13.11.2017 год.
од студент Ружица Лукарова.
66. седница на ННС одржана на 22.11.2017 г.
Усвојување на записникот од 65. седница на ННС на Машински
факултет.
Одлука за утврдување на предлог-кандидати за избор на проректор на
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 2202-102/9 од
18.10.2017 година за покриеноста на наставата за прв циклус студии за
учебната 2017/2018 година на Машински факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за прифаќање на пријава за тема за дипломски труд за
полагање на дипломска работа од студентот Дарко Крстов под наслов
„Примена на логичките 2\2 вентили кај хидрауличните системи на
преси“, доц. д-р Сашко Димитров.
Одлука за прифаќање на пријава за тема за дипломски труд за
полагање на дипломска работа од студентот Оливера Димонцалиева
под наслов „Одредување на пат на застанување на моторното возило
во функција на безбедноста на сообракајот“, вонр. проф. д-р Елениор
Николов.
Одлука за прифаќање на пријава за тема за дипломски труд за
полагање на дипломска работа од студентот Роберта Јованова под
наслов „Увидна документација и практични примери за сообраќајни
незгоди во патниот сообраќај“, вонр. проф. д-р Зоран Димитровски.
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Одлука за прифаќање на пријава за тема за дипломски труд за
полагање на дипломска работа од студентот Бранко Арсов под наслов
„Систем за сопирање кај моторните возила“, вонр. проф. д-р Елениор
Николов.
67. седница на ННС одржана на 25.12.2017 г.
Усвојување на записникот од 66. седница на ННС на Машински
факултет.
Одлука за прифаќање на пријава за тема за дипломски труд за
полагање на дипломска работа од студентот Драганчо Стоименов под
наслов „Пресметка на фрикциона спојка ф 350“.
Одлука за прифаќање на пријава за тема за дипломски труд за
полагање на дипломска работа од студентот Тони Горгијев под наслов
„Топлинска пумпа со земјен изменувач“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Столе Трајков под наслов „Компаративна анализа
на стандардите за систем за менаџмент со квалитет МКС EN ISO
9001:2008 и МКС EN ISO 9001:2015“.
68. седница на ННС одржана на 31.1.2018 г.
Усвојување на записникот од 67. седница на ННС на Машински
факултет.
Одлука за утврдување на пријавени кандидати на конкурс за избор на
еден наставник во сите звања за научната област машински елементи
и технички системи и производно машинство, технологии и системи.
Oдлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звање за наставно-научната област машински
елементи и технички системи и производно машинство, технологии и
системи на Машинскиот факултет.
Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 2202-112/8 од
7.12.2017 година за покриеноста на наставата за прв циклус студии за
учебната 2017/2018 година на Машински факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) за 2018 година од наставниците на Машински факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник по предметот
Јакост на материјалите.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/1 од 22.1.2018 година
поднесено од Бојан Христов за активирање на студии.
69. седница на ННС одржана на 24.2.2018 г.
Усвојување на записникот од 68. седница на ННС на Машински
факултет.
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Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звање за наставно-научната област земјоделско инженерство.
Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
насловно звање вонреден професор за научната област механика на
флуиди и струјно технички системи и техничка термодинамика.
Одлука за бројот на студентите кои ќе се запишат на Машинскиот
факултет на прв циклус студии во академската 2018/2019 година.
Одлука за бројот на студентите кои ќе се запишат на Машинскиот
факултет на втор циклус студии во академската 2018/2019 година.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски
труд од студентот Никица Стојкова бр. на индекс 19384 под наслов
„Логистички оператор – координатор на транспортот“.
Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник по предметот
Механизација и безбедност во сообраќајот.
70. седница на ННС одржана на 7.3.2018 г.
Усвојување на записникот од 69. седница на ННС на Машински
факултет.
Одлука за утврдување на членови на ННС за летен семестар во
учебната 2017/2018 година на Машински факултет.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Столе Трајков под
наслов „Компаративна анализа на стандардите за систем за менаџмент
со квалитет МКС EN ISO 9001:2008 и МКС EN ISO 9001:2015“.
Одлука за усвојување на елаборат за акредитација на студиска
програма Мехатроника на прв циклус студии на Машински факултет.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од Сашо Дојчиновски, бр. на индекс 19511 под наслов „Транспортни
средства во произвотствен процес на безалкохолни пијалаци во пет
шишиња“.
Одлука за мирување на студиите на студент Александар Ристов,
студент на насоката Производно машинство - Штип.
71. седница на ННС одржана на 4.4.2018 г..
Усвојување на записникот од 70. седница на ННС на Машински
факултет.
Одлука за утврдување на пријавени кандидати на конкурс за избор
на еден наставник во сите звања за научна област земјоделско
инженерство.
Oдлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звање за наставно-научната област земјоделско
инженертво на Машинскиот факултет.
Предлог-одлука за избор на д-р Симеон Симеонов во звање редовен
професор за наставно-научната област машински елементи и
технички системи и производно машинство, технологии и системи.
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-

-

-

-

-
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Одлука за усвојување на рецензија за ракописот „Безбедност во
јавниот сообраќај при експлоатација на тракторите“ од авторот
проф. д-р Зоран Димитровски.
Одлука за усвојување на Мислење за развојот на Машинскиот
факултет во идниот период на Наставно-научниот совет на Машински
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Предлог-одлука за преместување на седиштето на Машинскиот
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ од Виница во Штип.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од Славица Стојменова бр. на индекс 19386 под наслов „Стратегиска
обука на човечките ресурси“.
Одлука за активирање на студиите на студент Виолета Шалева,
студент на насоката Производно машинство - Штип.
72. седница на ННС одржана на 26.4.2018 г.
Одлука за ас. д-р Сара Сребренкоска за отсуство во период 14.5.2018
год. до 18.5.2018 година поради учество во програмата за мобилност
на наставен кадар во рамки на програмата Erasmus + на Faculty of
Engineering and Management of Technological Systems, Department of
Materials Strength во Букурешт, Романија.
73. седница на ННС одржана на 16.5.2018 г.
Усвојување на записникот од 71. и 72. седница на ННС на Машински
факултет.
Одлука за утврдување на пријавени кандидати на конкурс за избор
на еден наставник во насловно звање насловен доцент/насловен
вонреден професор за наставно-научната област механика на флуиди
и струјно-технички системи и техничка термодинамика.
Oдлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден
професор за наставно- научната област механика на флуиди и
струјно-технички системи и техничка термодинамика на Машинскиот
факултет.
Одлука за усвојување на покриеноста на наставата за прв циклус
студии (зимски и летен семестар) за учебната 2018/2019 година на
Машинскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за усвојување на покриеноста на наставата за втор циклус
студии (зимски и летен семестар) за учебната 2018/2019 година на
Машинскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за усвојување на рецензија за ракописот „Јакост на
материјалите“ од авторот вон. проф. д-р Симеон Симеонов.
Одлука за ангажирање на стручњак од практиката.
Одлука за формирање Конкурсна комисија за упис на студенти на
прв циклус студии на Машински факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, во учебната 2018/2019 година.

Годишен извештај

-

-

-

-

Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од Анита Костадинова бр. на индекс 19143 под наслов „Примена на
интегрален транспортен систем во комбинираниот транспорт“.
Одлука за одредување на ментори за студиските програми на
Машински факултет за генерација 2017/2018.
74. седница на ННС одржана на 6.6.2018 г.
Усвојување на записникот од 73. седница на ННС на Машински
факултет.
Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум по предметот
Јакост на материјалите 2.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од Виолета Шалева бр. на индекс 19360 под наслов „Менаџирање со
ризици“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од Симеон Петров, бр. на индекс 19469 под наслов „Натполнење на
мотори со внатрешно согорување“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од Иван Трајчев, бр. на индекс 19419 под наслов „Проектирање на
технолошки процес за изработка на чиниеста пружина на чиниеста
фрикциона спојка“.
75. седница на ННС одржана на 21.6.2018 г.
Предлог-одлука за избор на д-р Зоран Димитровски во звање редовен
професор за наставно-научната област земјоделско инженерство.
Одлука за д-р Мишко Џидров за отсуство во период 11.7.2018
год. поради присуство на состанок со María Begoña Peña Lang од
University of the Basque Country, Мадрид, Шпанија.. Состанокот ќе се
одржи во Белград, Србија
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски
труд од студентот Дениса Јанкова, бр. на индекс 19467 под наслов
„Енергетски стрмоцевен парен котел ОВ 380“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Стефанија Василева, бр. на индекс 19620 под наслов
„Транспорт, складирање на стока и организациона структура во
претпријатието ДПТУ МАКС ДООЕЛ - Струмица“.
76. седница на ННС одржана на 5.9.2018 г.
Усвојување на записник од 74. и 75. на ННС
Одлука за избор на д-р Радомир Цветаноски во звање насловен
вонреден професор за наставно-научната област механика на
флуидите и струјно-технички системи и техничка термодинамика.
Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 2202-68/5 од
16.5.2018 година за покриеноста на наставата за прв циклус студии
(зимски и летен семестар) за учебната 2018/2019 година на Машински
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
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-

-

-

-

Одлука за одредување на ментори за студиските програми на
генерацијата 2018/2019 г. за прв циклус студии и за практична
настава.
Одлука за формирање на комисии за комисиско полагање на
студентите кои полагаа по четврти пат на Машински факултет.
Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/9 од
3.9.2018 г. од проф. д-р Мишко Џидров.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од
студентот Анета Стојанова, бр. на индекс 19383 под наслов „Анализа
на потенцијални опасности и проценка на ризик во погон на монтажа
на кабли“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Данче Шајкарова, бр. на индекс 19465 под наслов
„Изработка на сообраќајно-техничка документација за утврдување
на автоодговорност при сообраќајните несреќи“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Марјан Јаковчевски, бр. на индекс 19572 под наслов
„Опис, конструкција и споредба на современи транспортни моторни
возила“.
77. седница на ННС одржана на 11.9.2018 г.
Одлука за распишување на конкурс за избор на еден демонстратор на
Машински факултет.
Техничка опременост
Име на лабораторија

Р.
Вид на опрема
бр.
Компјутерска лабораторија за изведување на настава по
1
предметите информатика и AUTO-CAD и други сродни
предмети од наставната програма
Р.
бр.
1
2
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Количина
16

Име на предавална
Вид на опрема
У-1- 1.Школски клупи
2. Школски столчиња
3. Табла бела
У-2 – 1.Школски клупи
2.Школски столчиња
3.Проектор АЦЕР

Количина
9
17
1
10
20
1

Годишен извештај

Име на кабинет

Р.
Вид на опрема
бр.
Деканат- 1.Циско ИП телефон
2.Печатач Ксерокс
1
3.Компјутер Еспримо
4.Копир Ксерокс
5.Подвижна касета со 3 фиоки
6.Конференциска маса
7.Кожена фотелја
8.Работно биро
9.Компјутерски сегмент
10.Орман со дрвени врати
11.Клуб маса
12.Столче за странки
13.Скенер
Професори- 1.Работно биро
2.Кожени фотелји
3.Подвиж. касета со 3 фиоки
4.Циско ИП телефон
5.Ормар со дрвени врати
Асистенти-1.Работно биро
2.Компјутер еспримо
3.Циско ИП телефон
4.Ормар со дрвени врати
3.
5.Подвиж. касет. со 3 фиоки
6.Клуб маса
7.Столче за странки

Количина
2
1
2
1
2
1
8
2
1
2
1
2
1
4
4
4
4
4
5
7
6
5
5
1
2

Просторни услови
Факултетот располага со две (2) предавални и една компјутерска
лабораторија во која се изведуваат предавања и вежби од предметот
Информатика и програмата AUTO CAD, CAD технологија.
Вкупна бруто површина
Р.
Просторија
б.

Бр. на места м2
ознака

1.

Училница 1

У1

17

14

2.

Училница 2

У2

20

26

\

\

И1

31

3.

Училница 3
Кабинет по
9.
информатика
Вкупен број места
Вкупна нето површина

68

36
76
76

Каде се наоѓа
просторијата
Административна зграда
на „Телеком“ - Виница
Административна зграда
на „Телеком“ - Виница
Административна зграда
на „Tелеком “ - Виница
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-

Издавачка дејност (зборници, книги)
Литература издадена од наставничкиот кадар на факултетот:
„Скрипта по предметот Безбедност во сообраќајот при експлоатација
на тракторите“ од авторот проф. д-р Зоран Димитровски
„Скрипта по предметот Јакост на материјалите“ од авторот вонр.
проф. д-р Симеон Симеонов.
Научноистражувачка работа (проекти)
Домашни/меѓународни проекти

Датум
од-до

2015

2015 2016

Наслов на
проектот
Анализа и
синтеза на
редукциони
вентили

Проект
финансиран
од страна на
Технички
универзитетСофија
Воведување на
нови стандарди
за задолжителна
инспекција на
машините и
опремата за
апликација на
пестициди
Проект
финансиран
од страна на
Универзитет
„Гоце Делчев”
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Позиција

Опис на активностите во
тек на проектот:

Главен истражувач:
Развој на математички
-проф. Михаил
модел за симулација на
Комитовски
работата на редукционите
Истражувачи:
вентили, експериментално
-доц. Сашко
потврдување на статичките и
Димитров
динамичките карактеристики
-доц. Илчо Ангелов
на овие вентили
-ас. Тони Тројанов
Имајќи предвид дека
Република Македонија како
Главен истражувач:
земја кандидат е обврзана
д-р Зоран
да ги хармонизира своите
Димитровски
прописи, основна цел на
овој проект е разработување
Истражувачи:
на методологија и
д-р Славчо Цветков
имплементација на
д-р Мишко Џидров
стандардите за инспекција
д-р Сашко
на машините и опремата за
Димитров
апликација на пестициди со
д-р Златко Соврески
што директно ќе се влијае
д-р Светлана
врз здравјето на луѓето,
Јакимовска
животните, растенијата
м-р Теодора
и заштита на животната
Стојанова
средина

Годишен извештај

CRAYON’s
– (CReativity
Главен истражувач:
in Action to
Laura Uixera
Главната цел на проектот
promote YOung
Cotano, University
е да се развие материјал за
eNtrepreneurShip)
of Valencia and
обука со цел зајакнување на
the Polytechnic
претприемништвото меѓу
2015
Проект
University of
младите студенти. Преку
финансиран
Valencia
обука ќе се интегрираат нови
од страна на
методологии: Motivation
Erasmus+ KA2 Истражувачи:
3.0, Gamification EGO®
Cooperation for
-проф. Мишко
SERIOUS PLAY®)
Innovation and the
Џидров, УГД
Exchange of Good
Practices
Главен истражувач:
Примена на
-проф. Симеон
Mетодата на
Симеонов
конечни елементи
Истражувачи:
при пресметка
-проф. Дејан
Извршување на научно
на чиниести
Мираковска
истражување на пресметка
пружини на
-проф. Петар
на чиниестите пружини
2014- фрикциони спојки
Симоновски
за спојки кај моторните
2017
кај моторните
-доц. Славчо
возила и споредување со
возила
Цветков
емпериските изрази за нивна
-ас. м-р Марија
пресметка
Проект
Чекеровска
финансиран
-м-р Сашко Милев
од страна на
Универзитет
„Гоце Делчев”
Twinning contract:
Developing
cooperation
between higher
education
institutions, the
private sector and
2016relevant public
2017
bodies (MK 13 IB
SO 01)
Проект
финансиран од
ЕУ (European
Union)

Истражувачи
За компонента 1:
доц. д-р Мишко
Џидров, проф. д-р
Кирил Барбареев

Главната цел на
проектот е да се подобри
квалитетот на високото
образование во Р.
Македонија со подобрување
на врската помеѓу високото
образование и пазарот на
труд.
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Објавени трудови
Во текот на учебната 2017/2018 година наставничкиот кадар на
Машински факултет има објавено и презентирано поголем број научни
трудови, во земјава така и надвор од неа.
Impact of the speed of sliding of friction lining on the tribological
parameters of friction clutches of motor vehicles, M.Sc. Sasko Milev 1)*, PhD.
Simeon Simeonov 1)*, PhD.Nikola Avramov 2)*, PhD.P.Simonovski 2)*, M.Sc.
Gorgi Duskov 3)*, Eng. Elica Simeonova 3, INTERNATIONAL SCIENTIFIC
JOURNAL “MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS.”WEB ISSN
1314-507X; PRINT ISSN 1313-0226
Gjakovski, Ivan and Shareska, Violeta and Brkovski, Dean and Milev,
Sasko (2018) The Impact of the Constructive Parameters of the Bumper
over the Consequences Deriving from the Process of Collision. International
Scientific Journal Trans & Motauto World, Bulgaria, 3 (I). pp. 11-14. ISSN
2367-8399
Р.
бр
1

2

3

4

5

-
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Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Име и презиме

Звање

Област
енергетско и процесно
машинство и термотехника
и термотехнички алати и
постројки
метода на анализа
и функционирање
на претпријатието
и организација на
административни процеси
машински елементи
и технички системи и
производно машинство,
технологии и системи

Избор/
реизбор

Марија
Чекеровска

доцент

Мишко Џидров

вонреден
професор

Симеон
Симеонов

редовен
професор

Зоран
Димитровски

редовен
професор

земјоделско инженерство

избор

Радомир
Цветаноски

вонреден
професор

механика на флуидите и
струјно технички системи и
техничка термодинамика

избор

избор

избор

избор

Други активности
Печатење на информатори
Информатор за студентите за учебната 2017/2018 година за
студиските програми Производно машинство, Транспорт организација

Годишен извештај

-

-

-

-

и логистика и Индустриско инженерство.
Учество на конгреси, семинари... на вработените на факултетот
Сара Сребренкоска учество во програмата за мобилност на
наставнички кадар во рамки на програмата Erasmus + на Faculty of
Engineering and Management of Technological Systems, Department of
Materials Strength во Букурешт, Романија.
Мишко Џидров присуство на состанок во Белград во врска со
програмата Erasmus + со María Begoña Peña Lang од University of the
Basque Country, Madrid, Spain.
Мишко Џидров присуство на состанок и тренинг како дел од
проектот „Core of Coaching“ дел од програмата Erazmus +KA1: Youth
Workers Mobility (2017-3-CY02-KA105-001161) кој ќе се одржи во
Лимасол, Кипар.
Патување на вработени во странство
Сара Сребренкоска учество во програмата за мобилност на
наставнички кадар во рамки на програмата Erasmus + на Faculty of
Engineering and Management of Technological Systems, Department of
Materials Strength во Букурешт, Романија.
Мишко Џидров присуство на состанок во Белград во врска со
програмата Erasmus + со María Begoña Peña Lang од University of the
Basque Country, Madrid, Spain.
Мишко Џидров присуство на состанок и тренинг како дел од
проектот „Core of Coaching“ дел од програмата Erazmus +KA1: Youth
Workers Mobility (2017-3-CY02-KA105-001161) кој ќе се одржи во
Лимасол, Кипар.
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ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Вовед
Декан, проф. д-р Винета Сребренкоска, избрана на 113. седница на
Универзитетски сенат, одржана на ден 15.9.2015 година.
Структура
Наставници во редовен работен однос
Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Презиме и име

Звање

Сребренкоска Винета
Димески Димко
Блажев Крсто
Мојсов Киро
Јаневски Ацо
Андроников Дарко
Ќертакова Марија
Јордева Соња
Ристески Сања

редовен професор
редовен професор
редовен професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор
доцент
доцент
доцент

Наставници од друга единица на УГД или друг универзитет
Реден
број

Презиме и име

1

Делипетров Марјан

2

Крстев Александар

3

Деспот Катерина

4

Димовски Игор

5

Лазарева Лимонка

6

Светлана Ристеска

9
10

Иванова-Петропулос
Виолета
Димитријева-Кузманоска
Ванѓа
Ефремов Јордан
Илиева Фиданка

11

Митрев Саша

12

Кузелов Ацо

7
8
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Звање
вонреден
проф
вонреден
проф
вонреден
проф.
вонреден
проф.
доцент
вонреден
проф.
вонреден
проф.

Во редовен
Со договор за
работен
ангажирање
однос
X
X
X

X

X

доцент

X

доцент
доцент
редовен
проф.
редовен
проф.

X
X
X
X

хонорарен
професор
хонорарен
професор

Годишен извештај

13

Михајлов Љупчо

14

Илиева Фиданка

редовен
проф.
доцент

Соработници и лаборанти
Реден
број

Презиме и име

1

Ристеска Александра

2

Жежова Силвана

3

Голомеова-Лонгурова
Сашка

Звање
асистентдокторанд
асистентдокторанд
асистентдокторанд

Администрација
Реден
број

Презиме и име

Звање

1
2
3
4

Ристова Елвира
Веселиновски Марјан
Божинова Благица
Ристов Марјан

5

Гркова Данче

6

Маџоска Наташа

тех. секретар
економ
хигиеничар
секретар
референт на
студентска
служба
референт на
студентска
служба

-

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

Во
редовен
работен
однос
X
X
X
X

Со
договор за
ангажирање

X
X

Катедри
Катедри во состав на факултетот се:
Катерда за текстилно и органско инженерство,
Катедра за инженерство на материјали,
Катедра за хемиско инженерство и регулација и управување со
технолошки процеси,
Катедра за конфекционирање и управување со конфекциски процеси,
Катедра за дизајнирање на текстил и облека.
Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети

66. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
1.11.2017 година
- Усвојување на записникот од одржаната 65. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 17.10.2017
година.
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-

-

Одлука за усвојување на годишниот извештај од работата на деканот
на Технолошко-технички факултет за 2016/2017 година.
Одлука за усвојување на рецензија на е-скрипта со наслов „Креирање
на облека“ од доц. м-р Ванѓа Димитријева-Кузманоска и ас. докторанд
м-р Сања Ристески од Универзитетски билтен број 198, октомври
2017.
Одлука за одобрување на средства за претплата во списанието
Tekstilna industrija (Naucni I strucni casopis tekstilne I odevne industrije).
Донесување Одлука за службено отсуство и покривање на трошоци,
поради присуство на состанок за вработениот проф. д-р Винета
Сребренкоска во Израел.
Барање за промена на статус од редовен во вонреден по Барање број
1005-23/8 од 24.10.2017 година од студентот Сашо Зуламоски, 18438.

67. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
17.11.2017 година
- Усвојување на записникот од одржаната 66. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 1.11.2017
година.
- Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на втор циклус
студии на Технолошко-технички факултет за учебната 2017/2018
година.
- Одлука за усвојување на рецензија за е-учебник со наслов „Текстилни
влакна“ од авторот проф. д-р Димко Димески од Универзитетски
билтен број 199, од 1.11.2017 година.
- Одлука за усвојување на рецензија на е-скрипта со наслов „Механичка
текстилна технологија 1“ од доц. д-р Соња Јордева и ас. докторанд
м-р Силвана Жежова од Универзитетски билтен број 199, 1.11.2017
година.
- Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд
за студентот Наташа Мирческа 2248.
- Одлука за запишување на студент на втор циклус студии - Фросина
Величковска.
- Одлука за промена на статус од редовен во вонреден по Барање број
1005-23/9 од 3.11.2017 година од студентот Милан Тренев, 18567.
- Одлука за активирање на студии по прекин по Барање бр.1005-22/11
од 10.11.2017 година од студентот Васил Миленов, 18392.
- Одлука за изработка на дипломски труд од студентот Маја Миланова
18337, пријава бр. 1005-18/63 од 10.11.2017 година.
- Одлука за изработка на дипломски труд од студентот Марија
Мишевска,18295 пријава бр. 1005-18/64 од 14.11.2017 година.
- Одлука за изработка на дипломски труд од студентот Александра
Милошевска, 18361 бр. 1005-18/38 од 18.9.2017 година.
- Одлука за изработка на дипломски труд од студентот Сања Атанасова,
18351 бр. 1005-18/61од 7.11.2017 година.
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-

Одлука за промена на тема во пријава за изработка на тема на
дипломски труд по барање бр. 1005-19/1 од 16.11.2017 година од
Ангела Атанасова, 18353.
Одлука за одобрување на финансиски средства за купување на носии
од проект- Ванѓа Димитријева-Кузманоска.

68. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
6.12.2017 година
- Усвојување на записникот од одржаната 67. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 17.11.2017
година.
- Одлука за покренување постапка за распишување на конкурс за избор
на еден наставник во сите звања за наставно-научните области
композитни материјали 21011 и текстилни и технички влакна 22300.
- Одлука за усвојување на рецензија на е-скрипта со наслов „Современа
уметност и дизајн“ од авторот Јордан Ефремов од Универзитетски
билтен број 200, 15.11.2017 година.
- Одлука за формирање на комисија за одбрана на магистерскиот труд
за студентот Наташа Мирческа 2248.
- Одлука за ослободување од казна за продолжување на рокот на
студирање по Барање бр.1002-82/153 од 20.11.2017 г. од Елвира
Ристова 2242.
- Одлука за активирање на студии по Барање бр. 1005-22/12 од
27.11.2017 година од студентот Љубица Тасева 18282.
- Одлука за прифаќање на ментори и теми за дипломски труд/ завршен
испит.
- Одлука за предлог-кандидати за избор на проректор за наука на
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
69. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
21.12.2017 година
- Усвојување на записникот од одржаната 68. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 6.12.2017
година.
- Одлука за давање согласност за вршење високообразовна дејност на
проф. д-р Винета Сребренкоска на Институт за современи композити
и роботика - Прилеп.
- Одлука за ослободување од казна за продолжување на рокот на
студирање на втор циклус студии - Марина Димитријева Мастев 2243
- Одлука за одобрување на пријава за ментори и теми за студентите на
Технолошко-технички факултет.
- Одлука за одобрување на отсуство за проф. д-р Винета Сребренкоска.
- Одлука за исплата на средства од доц. м-р Ванѓа ДимитријеваКузманоска.
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70. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
5.2.2017 година
- Усвојување на записникот од одржаната 69. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 21.12.2017
година.
- Oдлука за утврдување на пријавени кандидати на конкурс за избор
на еден наставник во сите звања за наставно-научните области
композитни материјали 21011 и Текстилни и технички влакна 21300.
- Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научните области композитни
материјали 21011 и текстилни и технички влакна 21300.
- Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) од наставниците на Технолошко-техничкиот факултет за
календарската 2018 год.
- Одлука за издавање е-практикум со наслов „Историја на облека“ од
авторот м-р Сања Ристески.
- Одлука за избор на рецензенти за издавање е-практикум со наслов
„Историја на облека“ од авторот м-р Сања Ристески.
- Одлука за издавање е-учебник со наслов „Биолошки основи на
суровините“ од авторите проф. д-р Дарко Андроников и доц. д-р
Сања Костадиновиќ-Величковска.
- Одлука за избор на рецензенти за издавање е-учебник со наслов
„Биолошки основи на суровините“ од авторите проф. д-р Дарко
Андроников и доц. д-р Сања Костадиновиќ Величковска.
- Одлука за предмет на Текстилно инженерств о- Пробиштип, студиска
програма 2010/2011 година.
- Одлука за усвојување на елаборат Прехранбена технологија на прв
циклус студии на Технолошко-технички факултет.
- Одлука за промена на тема и ментор за дипломски труд од студентот
Ѓурѓица Соколовска 1899.
- Одлука за формирање комисија за завршно оценување за учебната
2017/2018 година.
71. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
20.2.2018 година
- Усвојување на записникот од одржаната 70. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 5.2.2018
година.		
- Одлука за бројот на студенти кои се запишуваат во прва година на
прв циклус универзитетски академски/стручни студии за учебната
2018/2019 година на Технолошко-технички факултет.
- Одлука за број на студенти кои се запишуваат на втор циклус на
универзитетски (академски) студии - магистерски студии за учебната
2018/2019 год. на Технолошко-технички факултет.
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72. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
16.3.2018 година
- Усвојување на записникот од одржаната 71. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 21.2.2018
година.
- Одлука за број на членови на Наставно-научен совет на Технолошкотехнички факултет, летен семестар за учебната 2017/2018 година.
- Одлука за издавање е-учебник со наслов „Принцип на избор
и испитување на материјали“ од авторите проф. д-р Винета
Сребренкоска и проф. д-р Димко Димески.
- Одлука за избор на рецензенти за издавање е-учебник со наслов
„Принцип на избор и испитување на материјали“ од авторите проф.
д-р Винета Сребренкоска и проф. д-р Димко Димески.
- Одлука за усвојување рецензија за е-практикум со наслов „Историја
на облека“ од авторот м-р Сања Ристески.
- Одлука за усвојување Пријава бр. 1005-18/5 од 6.3.2018 година за
изработка на дипломски труд од студентот Ѓурѓица Соколовска.
- Одлука за усвојување Пријава бр. 1005-18/7 од 14.3.2018 година за
изработка на дипломски труд од студентот Марија Арсова.
73. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
18.4.2018 година
- Усвојување на записникот од одржаната 72. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 16.3.2018
година.
- Предлог-одлука за избор на еден наставник во сите звања
за наставно-научните области композитни материјали 21011 и
текстилни и технички влакна 213005 од Универзитетски билтен број
208 од 2.4.2018 година.
- Одлука за организирање на модна ревија од страна на Технолошкотехнички факултет под менторство на м-р Ванѓа ДимитријеваКузманоска.
- Одлука за одобрување на оправдано платено отсуство за патување во
странство на проф. д-р Винета Сребренкоска.
- Одлука за одобрување на оправдано платено отсуство за патување во
странство на асистент докторанд м-р Сања Ристески.
- Одлука за одобрување на оправдано платено отсуство за патување во
странство на асистент докторанд м-р Силвана Жежова.
- Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/завршен испит за учебната 2017/2018 год.
74. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
16.5.2018 година
- Усвојување на записникот од одржаната 73. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 18.4.2018
година.
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-

-

Одлука за ангажираност на наставнички/соработнички кадар на
Технолошко-технички факултет на прв циклус студии за зимски/
летен семестар за учебната 2018/2019 година.
Одлука за ангажираност на наставнички кадар на Технолошкотехнички факултет на втор циклус студии за зимски/летен семестар
за учебната 2018/2019 година.
Предлог-одлука за преместување на седиштето на Технолошкотехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за формирање на конкурсна комисија за прием на документи и
електронска обработка на податоци за запишување на нови студенти
во прва година на прв циклус универзитетски академски студии за
учебната 2018/2019 година на Технолошко-техничкиот факултет за
I, II, III уписен рок.
Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на
студенти на универзитетски академски студии на втор циклус студии
за учебната 2018/2019 година на Технолошко-технички факултет.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2017/18 година, прв циклус студии.
Одлука за прифаќање на пријава за наслов на тема на магистерски
труд за кандидатот Иван Златков, втор циклус студии.

75. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
1.6.2018 година
- Усвојување на записникот од одржаната 74. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-технички факултет од 16.5.2018
година.
- Одлука за покренување постапка за избор на наставник во сите звања
на Технолошко-технички факултет во наставно-научните области
технологија на облека (22303) и дизајнирање на текстил и облека
(22304).
76. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
25.6.2018 година
- Усвојување на записникот од одржаната 75. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 1.6.2018
година.
- Oдлука за утврдување на пријавени кандидати на конкурс за избор
на еден наставник во сите звања за наставно-научните области
технологија на облека (22303) и дизајнирање на текстил и облека
(22304).
- Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научните области технологија
на облека (22303) и дизајнирање на текстил и облека (22304).
- Одлука за усвојување на рецензија за е-учебник „Биолошки основи
на суровините“ од авторите проф. д-р Дарко Андроников и доц. д-р
Сања Костадиновиќ-Величковска од Универзитетски билтен број
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211 од 15.5.2018 година.
Одлука за преземање на предметот Аналитичка хемија на студиската
програма Текстилно инженерство - Пробиштип 2010/2011 година.
Одлука за формирање комисија за проценка на традиционални носии
во рамките на проект од доц. м-р Ванѓа Димитријева-Кузманоска.
Одлука за прифаќање на пријава на теми за студенти прв циклус
2017/18 година.
Одлука за прифаќање на пријава за тема на магистерски труд за
студент на втор циклус студии, Анкица Манасиева, број на индекс
22411.

77. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
29.6.2018 година
- Усвојување на записникот од одржаната 76. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 25.6.2018
година.
- Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерскиот труд за студентот Елвира Ристова 2242.
- Одлука за прифаќање на пријава на теми за студенти на прв циклус
студии 2017/18 година
78. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
13.8.2018 година
- Усвојување на записникот од одржаната 77. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 29.6.2018
година.
- Одлука за усвојување на извештајот од комисијата за оценка,
формирање комисија за одбрана и определување на датум за одбрана
на магистерскиот труд на кандидатот Елвира Ристова.
79. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
10.9.2018 година
- Усвојување на записникот од одржаната 78.а седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 13.8.2018
година.
- Одлука за избор на наставник во сите звања од наставно-научна
област технологија на облека и дизајнирање на текстил и облека
- Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Принципи на
избор и испитување на материјали“ од авторите проф. д-р Винета
Сребренкоска и проф. д-р Димко Димески.
- Одлука за издавање на е-учебник со наслов „Хемиска текстилна
технологија” од авторите вон. проф. Киро Мојсов и доц. д-р Соња
Јордева.
- Одлука за избор на рецензенти за е-учебник со наслов „Хемиска
текстилна технологија” од авторите вон. проф. Киро Мојсов и доц.
д-р Соња Јордева.
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-

Одлука за покренување на постапка за избор на еден демонстратор.
Одлука за преземање на обврски по предметот Физика 2, студиска
програма Текстилно инженерство 2010/2011 - Пробиштип.
Одлука за измена и дополнување на Одлука број 2302-77/3 од
16.5.2018 за ангажираност на наставен/соработнички кадар за
2018/2019 учебна година.
Предлог мислење за ослободување од партиципација од студентот
Маргарита Стојоска, број на индекс 18599.
Одлука за активирање на студии по прекин од студентот Катерина
Стоикоска, број на индекс 18484.
Одлука за активирање на студии по прекин од студентот Пеце
Стоикоски, број на индекс 18481.
Предлог мислење за ослободување од надоместок за активирање од
студентот Катерина Стоикоска, број на индекс 18484.
Предлог мислење за ослободување од надоместок за активирање од
студентот Пеце Стоикоски, број на индекс 18481.
Одлука за активирање на студии по прекин од студентот Никола
Додевски, број на индекс 1845.
Одлука за активирање на студии по прекин од студентот Ненад
Јовановски, број на индекс 1855.
Одлука за прифаќање на пријава за теми и ментори за студенти за
учебна 2017/2018 година.

80. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
24.9.2018 година
- Усвојување на записникот од одржаната 79. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 10.9.2018
година.
- Одлука за прифаќање на пријава за теми и ментори за студенти за
учебна 2017/2018 година.
- Одлука за продолжување на студиите на студентот Рисанка Донева.
81. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
24.9.2018 година
- Усвојување на записникот од одржаната 80. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 24.9.2018
година.
- Одлука за број на членови на Наставно-научен совет на Технолошкотехнички факултет, зимски семестар за учебната 2018/2019 година
- Одлука за издавање на е-практикум со наслов „Практикум по
технологија на изработка на облека 1” од авторите доц. д-р Соња
Јордева и ас. м-р Сашка Голомеова Лонгурова.
- Одлука за избор на рецензенти за е-практикум со наслов „Практикум
по технологија на изработка на облека 1” од авторите доц. д-р Соња
Јордева и ас. м-р Сашка Голомеова Лонгурова.
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-

Одлука за издавање на е-скрипта со наслов „Технологија на изработка
на облека 1” од авторот доц. д-р Соња Јордева и коавторот ас. м-р
Сашка Голомеова Лонгурова.
Одлука за избор на рецензенти за е-скрипта со наслов „Технологија на
изработка на облека 1” од авторот доц. д-р Соња Јордева и коавторот
ас. м-р Сашка Голомеова Лонгурова.
Одлука за одобрување на платено отсуство и средства за патување во
странство за проф. д-р Винета Сребренкоска.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/завршен испит за учебната 2018/2019 год.
Одлука за продолжување на студиите во 4-та година за студентот
Анета Мирческа 18530.
Одлука за прифаќање на позитивно завршен научноистражувачки
проект од главен истражувач проф. д-р Винета Сребренкоска.
Одлука за прифаќање на позитивно завршен научноистражувачки
проект од главен истражувач доц. м-р Ванѓа Димитријева-Кузманоска.
Октомвриска (дополнителна) сесија,2017
Факултет
Технолошкотехнички
факултет

Вкупно
пријавени
31

%

7

8

7 18 2

2

1

1

0

24

24 58 6

6

3

3

0

76

5

6

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2017
Факултет
Технолошкотехнички
факултет
%

Вкупно
пријавени
20

Го
положиле
испитот

Не се
јавиле
на
испитот
9 10

ОЦЕНКА

Го
положиле
испитот

7

8

Не се
јавиле
на
испитот
9 10

5 12 2

0

0

1

0

15

25 60 10 0

0

5

0

75

ОЦЕНКА
5

6
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Февруарска прва сесија, 2018
Факултет
Технолошкотехнички
факултет

Вкупно
пријавени
390

%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9 10

Не се
јавиле на
испитот

Го
положиле
испитот

64 73 78 72 62 41

0

326

16 19 20 18 16 11

0

84

Февруарска втора сесија, 2018
Факултет
Технолошкотехнички
факултет

Вкупно
пријавени
307

%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9 10

Не се
јавиле на
испитот

94 76 39 43 35 20

0

213

30 25 13 14 11 7

0

70

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2018
Факултет
Технолошкотехнички
факултет

Вкупно
пријавени
65

%

ОЦЕНКА
5

6

Не се
јавиле на
испитот

Технолошкотехнички
факултет

350

Вкупно
пријавени
300

Го
положиле
испитот

7

8

9 10

26 26 7

4

2

0

0

39

40 40 11 6

3

0

0

60

Јунска прва испитна сесија, 2018
Факултет

Го
положиле
испитот

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9 10

44 61 65 67 32 31

Не се
јавиле на
испитот
0

Го
положиле
испитот
256
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%

15 20 22 22 11 10

0

Јунска втора испитна сесија, 2018
Вкупно
пријавени

Факултет
Технолошкотехнички
факултет

399

%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9 10

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот

137 104 68 48 33 9

0

262

34

0

66

26 17 12 9

2

Августовска испитна сесија, 2018
Вкупно
пријавени

Факултет
Технолошкотехнички
факултет

135

%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9 10

Не се
јавиле на
испитот

Факултет
Технолошкотехнички
факултет

63

%

Р.
бр.

Го
положиле
испитот

79 34 16 5

0

1

0

56

59 25 12 3

0

1

0

41

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2018
Вкупно
пријавени

85

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9 10

Не се
јавиле на
испитот

Го
положиле
испитот

13 32 12 1

1

4

0

50

20 51 19 2

2

6

0

80

Техничка опременост
Опрема

1.

i.

2.

ii.

Персонални
компјутери
Персонални
компјутери

Тип

Намена

Количина

FujitsuSiemens

кабинети

6

Haier

Лабораторија

16
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9.
10.
11.
12.
13.

Преносни
компјутери
iv.
Преносни
компјутери
Принтери
Принтер/фотокопир
LCD проектори преносни
LCD проектори
монтирани
Фотоапарат
IP телефони
Клима уреди
Клима уреди
Клима уреди

14.

Интернет киосци

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

iii.

Мини HP

Работа на проект

3

Xerox 3428
Xerox 4150
Optoma

Настава и работа
на проект
Настава
Администрација
Настава

Acer

Предавална 1

1

Canon
Cisco

Настава
Администрација
Предавални
Администрација
Рак соба

1
16
1
2
1

Студенти

2

HP

Кмс 8506л
17”

11
2
1
2

Просторни услови
За изведување на наставата во сите студиски години се обезбедени
минимални инфраструктурни услови и тоа:
- има доволен број на предавални, училници, кабинети и лаборатории;
- има доволен број на санитарни јазли;
- предавалните се опремени со соодветен мебел;
- интернет приклучоци се поставени во сите простории;
- недостига опременост на лаборатории, особено за конструкција
на облека и технологија на облека кои се основа за текстилното
инженерство и кои се потребни за студентите во трета и четврта
година од нивните студии.
Р.
бр.
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Преглед на просториите со кои располага факултетот:
Просторија

Број на
места

м2

1.

Предавална 1

80

72

2.

Училница 1

40

36

3.

Училница 2

40

36

4.

Училница 3

40

36

5.

Училница 4

24

30

6.

Кабинет по
информатика

32

42

Локација
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип

Годишен извештај

7.

Кабинет по
информатика

/

42

8.

Лаб. 1 (во подготовка)

/

40

9.

Лаб. 2 (во подготовка)

40

10.

Лаб. 3 (во подготовка)

40

-

-

Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип

Реновирање, адаптација и санација на просториите
Греење – претставува проблем кој се провлекува секоја година и
со кој се соочува факултетот од неговото постоење. Спроведениот
систем за греење не ги задоволува потребите на факултетот, не е
економичен и потребно е да се направи реорганизација на целиот
систем. Очекуваме дека овој проблем ќе биде надминат наредната
година. Поставување на дополнителни приклучници во одредени
простории поради затоплување на истите со грејни тела на струја и
намалување на оптовареноста на постојната електрична инсталација.
Вода и струја - сѐ уште не се одделени од постојниот комплекс.
Во санитарните јазли сѐ уште нема струја - поради минатогодишните
ниски температури поголен дел од санитарните јазли се
нефункционални.
Ограда и капија - не се завршени по договор со изведувачот.
Одвод на дождовна вода од влезот не е решен (постои предлог, не е
реализиран).
Поправка на механизмот на дел од прозорците и поставување на
окапници на истите.
Потребна е поправка на алармот за пожар.

Издавачка дејност
Предметите од студиските години се покриени со соодветни
учебници, скрипти, и авторизирани предавања (дел од нив се рецензирани,
а дел се во постапка на рецензирање) кои се во склад со Правилникот за
остварување на издавачката дејност во рамките на Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип. Потребните програми за работа и материјали за сите
предмети се достапни преку електронско учење односно преку порталот
за електронско учење Moodle. На студентите, редовни и вонредни, им е
овозможен едноставен пристап до сите потребни материјали, информации,
извештаи и др. како и постојан контакт со наставниците и соработниците.
Наставниот и соработничкиот кадар работи и подготвува скрипти и
учебни помагала по соодветните предмети кои се ставени во планот за
издавачкa дејност за 2018 година и тоа:
- Современа уметност и дизајн (е-скрипта) од авторот доц. м-р Јордан
Ефремов;
- Биолошки основи на суровините (е-учебник) од авторите проф. д-р
Дарко Андроников и доц. д-р Сања Костадиновиќ- Величковска;
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Принципи на избор и испитување на материјали (е-учебник)
од авторите проф. д-р Винета Сребренкоска и проф. д-р Димко
Димески.
Научноистражувачка работа
Факултетот учествува во два меѓународни проекти и во еден
научноистражувачки проект финансиран од УГД.
Домашни/меѓународни проекти
-

Датум
од-до

Наслов на
проектот

2015 2019

COST Action FP
1405 Active and
intelligent fibrebased packaging
- innovation and
market introduction
(ActInPak)

2016 2020

COST Action CA
15202 Self-healing
As preventive
Repair of COncrete
Structures

20172019

Дизајн и
производство
на полимерни
композитни
структури врз
основа на текстил

Опис на активностите во тек на
проектот:
Во рамките на оваа акција се
одржуваат состаноци со сите
партнери со цел вмрежување
меѓу истражувачи од иста област.
МС член од
Во рамките на оваа активност
УГД
работиме на композитни
материјали врз база на природни
материјали – биоматеријали, а за
нивна апликација за пакување на
храна.
Во рамките на оваа акција се
одржуваат состаноци со сите
партнери со цел вмрежување
меѓу истражувачи од иста
област. Во рамките на оваа
МС член од
УГД
активност работиме на полимерни
композитни материјали кои треба
да се користат во градежните
материјали за нивно репарирање и
за self-helling.
Во рамките на овој проект ќе се
работи на примена на различен
текстил со различни геометрии
и различни полимерни матрици
Главен
во добивање на полимерни
истражувач
композитни материјали како
структурни елементи. Ќе се
користат различни технологии во
нивно добивање.
Позиција

Објавени трудови
Srebrenkoska, Sara and Zhezhova, Silvana and Risteski, Sanja and
Cekerovska, Marija and Srebrenkoska, Vineta and Risteska, Svetlana (2018)
Aplication of factorial experimental design in predicting properties of polymer
composites. Balkan Journal of Applied Mathematics and Informatics, 1 (1). pp.
85-88. ISSN 2545-479X; 2545-4803 online
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pp. 4-8. ISSN 0040-2389
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conference: Contemporary trends and innovations in the textile industry, 18
May 2018, Belgrade, Serbia.
Kertakova, Marija and Mojsov, Kiro and Andronikov, Darko and Janevski,
Aco and Jordeva, Sonja and Golomeova, Saska and Gaber, Stevan and Ignjatov,
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industrija. ISSN 0040-2389
Mojsov, Kiro and Janevski, Aco and Andronikov, Darko and Jordeva,
Sonja and Gaber, Stevan and Ignjatov, Ivan (2017) Advantages of enzyme in
textile technology. Tekstilna industrija, 64 (4). pp. 38-41. ISSN 0040-2389
Janevski, Aco and Blažev, Krsto and Mojsov, Kiro and Andronikov,
Darko (2017) Production of silica from rice husk. Природни ресурси и
технологии, 11 (11). pp. 121-125. ISSN 185-696
Claus, Harald and Mojsov, Kiro (2018) Enzymes for Wine Fermentation:
Current and Perspective Applications. Fermentation, 4 (52). pp. 1-19. ISSN
2311-5637
Jordeva, Sonja and Tomovska, Elena and Mojsov, Kiro and Golomeova,
Saska and Maksimov, Stefan (2018) Sustainability of the textile waste stream
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in Macedonia,. Advanced technologies, 7 (1). pp. 74-78. ISSN 2217-9720
Filipovska, Sanja and Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Mojsov,
Kiro and Janevski, Aco (2017) Quality characteristcis of the meat at some
hybrid lines of chicken. In: Scientific Works of University of Food Technologies,
20-21 Oct 2017, Plovdiv, Bulgaria.
Jordeva, Sonja and Tomovska, Elena and Mojsov, Kiro and Golomeova,
Saska and Maksimov, Stefan (2018) Sustainability of the textile waste stream
in Macedonia,. Advanced technologies, 7 (1). pp. 74-78. ISSN 2217-9720
Golomeova, Saska and Demboski, Goran (2017) Investigation of
seam performance using two different methods. In: 12 Symposium Novel
technologies and economic development, 20-21 Oct 2017, Leskovac, Serbia.
Sijakova-Ivanova, Tena and Jovanovski, Filip and Stojanova,
Violeta and Stefanova, Violeta and Blažev, Krsto (2017) Минералошко
петрографски карактеристики на гранодиоритите во близина на с.
Бонче, Прилеп. Natural resources and technologies, 11. pp. 43-49. ISSN 1856966
Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Наставно-научниот совет на својата 79. седница, одржана на 10.9.2018
година, ја избра д-р Сања Ристески во звање доцент.
Р.
Име и презиме
бр

Звање

Област

Избор/реизбор

1

доцент

технологија на облека и
дизајнирање на текстил
и облека

избор

Сања Ристески

Други активности
Информатор за студентите за учебната 2017/2018 година за
студиските програми Технологија на текстил и облека, Дизајнирање на
текстил и облека, Технологија на материјали и Прехранбена технологија.
-

-
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Учество на конгреси, семинари...
Проф. д-р Винета Сребренкоска во периодот 6.11.2017 год. 11.11.2017 год. присуство на состанок во Израел (Judean Hills, Israel)
- COST Action FP1405tion: CA15202.
Проф. д-р Винета Сребренкоска во период 22.1.2018 -27.01.2018
година учество на меѓународен семинар на тема Self-Healing concrete:
the path to sustainable construction во Лисабон, Португалија (Lisbon
Portugal), со усно предавање за примена на полимерни композитни
материјали во self-healing на бетонски конструкции.
Проф. д-р Винета Сребренкоска во периодот од 3.6.2018 до 10.6.2018
г. учество на семинар и работилница на тема: Latest developments
in packing and opportunities for communication of actinpak во
Универзитетот во Рига, Латвија.

Годишен извештај

-

-

Доц. д-р Сања Ристески во периодот од 3.6.2018 до 10.6.2018 г. учество
на семинар и работилница на тема: Latest developments in packing and
opportunities for communication of actinpak во Универзитетот во Рига,
Латвија.
Асистент докторанд м-р Силвана Жежова во периодот од 14.5.2018 до
18.5.2015 година, учество во програмата за мобилност на наставнички
кадар во рамки на програмата Erasmus + на Faculty of Engineering
and Management of Technological Systems, Department of Materials
Strength во Букурешт, Романија.
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МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА
Вовед
Академската 2017/2018 година ја одбелужува особен напредок во
сферата на меѓународната соработка. Остварени се значителен број
договори со реномирани високообразовни институции од Европа и од Кина.
Студенти од нашата академија се на привремен студиски престој во траење
од еден до два семестри во Хрватска, Унгарија и во Кина. Првите Еразмус
студенти од странски универзитети се кај нас (Шпанија). Реализирани се
и размени на академски кадар во форма на кратки еднонеделни престои.
Отвореноста кон светската академската заедница, реализацијата
на активности од меѓународен карактер, но и приспособување на овој
амбиент неминовно го следи квалитативен напредок. Особено значајни
во таа насока се две збогатувања на структурата. Прво е отворањето на
Катедрата за современ танц која соработува со Музичката академија.
Второ е вклученоста во наставата на врвните македонски џез музичари,
главно млади луѓе обучени на врвни високообразовни институции надвор
и со меѓународна репутација како артисти.
Наредната година Музичката академија и Универзитетот во соработка
со Министерството за култура на Р Македонија ќе бидат домаќини на
вториот собир на декани и ректори на музички академии од шеснаесет
европски земји и од Кина.
Со Законот за основање на државен Универзитет „Гоце Делчев“ во
Штип (објавен во „Сл. весник на РМ“, број 40 од 30.3.2007 година), како
високообразовна јавна установа во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип е основан и Факултетот за музичка уметност со седиштето во
Штип, на улица „Цветан Димов“, бб. во Штип.
Со Законот за дополнување на Законот за основање на државниот
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип („Сл. весник на РМ“, бр. 70/2014)
извршена е промена на називот на Факултетот за музичка уметност во
Музичка академија и заведена е во Регистарот на високообразовните
установи под реден број 48.
На Музичката академија како наставно-научна единица на
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип се организираат и изведуваат
универзитетски (академски) студии од I (прв) и II (втор) циклус студии, а
во претстојниот период се вршат и подготовки за започнување на студии и
од III (трет) циклус студии.
Наставата од првиот и вториот циклус студии се реализира во
Штип. За изведување на наставата на Факултетот е обезбедена современа
музичка опрема и LCD проектори.
Студените на Музичка академија имаат обезбедено и бесплатен
пристап до универзитетските изданија на: книги, скрипти и учебни помагала
публикувани од наставничкиот кадар на Академијата на е-библиотека
на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. Е-библиотеката е достапна за
сите корисници во системот на УГД на линкот http://е-biblioteka.ugd.
edu.mk. Музичката академија вкупно располага со 1389 книги и друга
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стручна литература. Исто така, студентите на Академијата можат да го
користат и многубројниот книжен фонд од домашни и странски автори на
Универзитетската библиотека на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Во извештајниот период на учебната 2017/2018 година на I (прв) циклус
студии беа запишани вкупно 388 студенти
Декан - избор на декан
Во извештајниот период раководната функција - декан на Музичката
академија ја врши проф. м-р Антонијо Китановски, во звање редовен
професор од наставно-научната област гитара.
Структура
Реден
Презиме и име
број
1.
2.
3.

Звање

Во редовен
работен
однос
да
да
да

Китановски Антонијо
Шкариќ Милица
Јованов Илчо
Лешкова-Зеленковска
Стефанија

ред.проф
ред.проф
ред.проф.
ред.проф.

да

5.

Џорлева Татјана

ред.проф.

да

6.

Јанкоски Марјан

ред.проф.

да

7.

Велковска-Трајановска
Валентина

ред.проф.

да

4.

8.

Потевска-Попивода
Емилија

ред.проф.

да

9.

Мицанов Ѓеорги

ред.проф.

да

10.

Трајанов Борис

ред.проф

да

11.

Гавриловски Гоце

ред.проф.

да

12.

Митева Златка

вон.проф.

да

13.

Јаневски Владимир

вон.проф.

да

14.

Михајловски Ангеле

вон.проф.

да

15.

Поповски Сашо

вон.проф.

да

Со договор за
ангажирање
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16.

Ангелов Горанчо

вон.проф.

да

17.

Стојановски Христо

вон.проф

да

18.

Хараламповски Ванче

доцент

да

19.

Насев Ленче

асистент
докторанд

мирување на
работен однос

секретар

Да

тех. секретар

да

советник за
студентска
архива

да

хаусмајстор

да

20
21.
22.
23.

360

Бардарова Снежана
Јордановa Лидија
Лазаров Видан
Петров Пане

24.

Донева Рисанка

хигиеничар

да

25.

Велинова Емилија

хигиеничар

да

26.

Малинов Зоранчо

да

27.

Величковска Родна

да

28.

Павловски Бранко

да

29.

Лазаревски Владимир

да

30.

Таневски Томислав

да

31.

Крстев Владимир

да

32.

Краповски Паскал

да

33.

Јанков Ивана

да

34.

Николовски Марјан

да

35.

Лазаровски Дејан

да

Годишен извештај

36.

Кузмановски Кирил

Да

37.

Чичаковски Тимко

да

38.

Ангелов Милорад

да

39.

Штерјев Михајло

да

40.

Трајков Благојче

да

41.

Сиљанска Елена

да

42.

Илиќ Благица

да

43.

Прошев Дејан

да

44.

Костадинов Баже

да

45.

Јосифовски Оливер

да

46.

Стефаноски Филип

да

47.

Хаџиманов Васил

да

48.

Николов Христијан

да

49.

Проле Силвестер

да

50.

Костов Сашко

Да

51.

Илиева Марија

да

52.

Настов Зоран

да

53.

Павлов Ванчо

секретар во
пензија

Во извештајниот период беа ангажирани и лица од други универзитети
и институти, потоа лица избрани во насловни звања и лица за изведување
на дел од наставата како стручњаци од праксата и уметници наведени од
реден број 26 до 52.
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Во извештајниот период функцијата секретар на Академијата ја
извршуваше Ванчо Павлов. Со Одлука на Наставно-научниот и уметнички
совет од 14.5.2018 година функцијата секретар ја извршува д-р Снежана
Бардарова.
Катедри
Академијата за вршење на својата дејност е организиран од наставнонаучни уметнички организациски единици.
Наставно-научни уметнички организациони единици на Академијата
се: катедри и оддели. Заради неопходно поврзување на научните области,
насочување и усогласување на наставно-образовната и со неа поврзаната
научноистражувачка дејност на катедрите, како и заради развивање
на научните дисциплини и струки од тие области на Академијата се
формираат оддели.
На Академијата се предвидени следните оддели со катедри, и тоа:
–– Оддел за теорија на музиката и музичка педагогија;
–– Оддел за џез студии и
–– Вокално-инструментален оддел.
Одделот за теорија на музиката и музичка педагогија е поврзан со
следните катедри, и тоа:
–– Катедра за теорија на музиката и музичка педагогија и
–– Катедра за етнокореологија, етномузикологија и народни
инструменти.
Одделот за џез студии е поврзан со следните катедри, и тоа:
–– Катедра за инструментален џез и
–– Катедра за џез композиција.
Вокално-инструменталниот оддел е поврзан со следните катедри, и
тоа:
–– Катедра за пијано;
–– Катедра за дувачки инструменти;
–– Катедра за жичени инструменти и
–– Катедра за вокално пеење.
Активности на катедрите
Во извештајниот период катедрите на Академијата својата активност
ја остваруваа во наставно-образовната дејност, прашања при изведување
на студиските програми на I (прв) и на II (втор) циклус студии, предлагање
на теми и ментори за дипломски и магистерски трудови, предлагање
на учебници, учебни помагала и стручна литература, предлози за
распишување на конкурси за избор и повторен избор на наставници и
соработници, предлагање на рецензентски комисии за избор на наставници
и соработници и други прашања поврзани со надлежноста на катедрите.
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Раководители на катедрите на Академијата
Раководител на формираните катедрите за:
Теорија на музиката и музичка педагогија и Етнокореологија,
етномузикологија и народни инструменти е проф. м-р Гоце
Гавриловски, наставник;
Инструментален џез и Џез композиција е проф. м-р Сашо Поповски,
наставник;
Пијано е проф. д-р Татјана Џорлева, наставник, и на Вокалноинструсменталниот оддел е проф. м-р Златка Митева, наставник.
16.10.2017 год.
Усвојување на записникот од одржаната седница на ННУС од
20.9.2017 година.
Донесување Одлука за предлагање избор на наставник во звањето
редовен професор на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип за наставно-научнaтa област пијано.
Донесување Одлука за предлагање избор на наставник во звањето
редовен професор на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип за наставно-научните области џез гитара и џез
композиција.
Донесување Одлука за избор на наставник во звањето насловен
вонреден професор на Музичката академија при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип за наставно-научните области обоа и камерна
музика.
Донесување Одлука за одобрува отсуство на проф. м-р Златка
Митева за реализирање на два концерти и тоа на: 8.11.2017 година на
Музичката академија „Франц Лист“ во Пеќ, Р Унгарија и на 10.11.2017
година во Културниот центар „Obudai Tarsaskor“ - Будимпешта, Р
Унгарија.
Донесување Одлука за одобрување реализација на два концерти во
деновите: 8.11.2017 година на Музичката академија „Франц Лист“
во Пеќ, Р Унгарија и на 10.11.2017 година во Културниот центар
„Obudai Tarsaskor“ - Будимпешта, Р Унгарија на проф. д-р Бранко
Павловски.
Донесување Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана
на магистерскиот труд под наслов „Арии за машки глас и дуети од
оперите на Џузепе Верди“ за кандидатот Владимир Саздовски.
Донесување Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана
на магистерскиот труд под наслов „Женските ликови од оперите во
романтизмот и веризмот“ (втор дел од магистерскиот труд на музичка
интерпретација) на Марина Владимирова.
Донесување Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на
магистерскиот труд под наслов „Шение како автентичен пример на
веризмот - вокално-интерпретативен престиж во тенерскиот оперски
фах“ на кандидатот Ѓорѓи Цуцковски.
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Донесување Одлука за одобрување на насловен доцент м-р Кирил
Кузманов, наставник на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, да изведува високообразовна дејност на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје во учебната 2017/2018 година.
Донесување Одлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување на нови студенти на II (втор) циклус на студии во учебната
2017/2018 година на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлуката број
1402-86/3 од 4.9.2017 година за покриеност на наставата за зимскиот
семестар на Музичката академија во учебната 2017/2018 година.
Донесување Одлука по барање на студенти за продолжување на
студиите по прекинувањето.
Донесување Одлука за формирање комисии за покриеност на
наставата за кои се ангажирани повеќе наставници за ист наставен
предмет во зимскиот семестар на учебната 2017/2018 година.
Донесување Одлука за усвојување на табеларниот преглед за
покриеност на наставата на II (втор) циклус студии на Музичката
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип за учебната
2017/2018 година.
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати за избор
на еден наставник во насловно звање насловен вонреден професор
за наставно-научната област видови инструменти - виолина, по
Конкурсот објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“
на 29.8.2017 година.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавениот
кандидат по Конкурсот објавен на 29.8.2017 година во дневните
весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник
во насловно звање насловен вонреден професор за наставно-научната
област видови на инструменти - виолина на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден
наставник во (сите звања) за наставно-научната област - 60910 видови
на инструменти пијано и - 60916 сонологија.
Донесување Одлука за преземање на обврските на студиската
програма: 2016/2017 година по предметите: Џез солфеж 2 и Џез
хармонија 2, во втор семестар на учебната 2016/2017 година.
Записникот од одржаната седница на ННУС од 20.9.2017 година
беше усвоен во целост и без забелешки и дополнувања.
08.11.2017 год.
Усвојување на записникот од одржаната седница на ННУС од
16.10.2017 година.

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

Донесување Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа
на деканот на Музичката академија - Штип при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип за 2016/2017 година.
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската
комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Владимир
Чадиковски, под наслов „Музиката на Џанго Ренарт“.
Донесување Одлука за преземање на обврските по предметите:
Џез солфеж 4 и Џез хармонија 4, во четѕврти семестар на учебната
2016/2017 година на насоката Џез тапани oд доц. м-р Ванче
Хараламповски.
Донесување Одлука за дополнувања на Одлуката број 1402-101/18
од 16.10.2017 година за формирање на комисија за изведување
на наставата и спроведувањето на испитите и другите наставни
активности во зимскиот семестар на учебната 2017/2018 година за
наставните предмети за кои се ангажирани стручњаци од пракса на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
22.11.2017 год.
Усвојување на записникот од одржаната седница на ННУС од
8.11.2017 година.
Донесување Одлука за усвојување на Елаборат на студиската
програма Соло пеење на II (втор) циклус студии (со 60 ЕКТС) на
Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
Донесување Одлука за усвојување на Елаборат на студиските
програми: Џез гитара, Џез труба, Џез саксофон, Џез тапани, Џез
пијано и Џез бас на II (втор) циклус студии (со 60 ЕКТС) на Музичката
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
Донесување Одлука за усвојување на Елаборат на студиските
програми: Флејта, Обоа, Кларинет, Хорна, Фагот, Труба, Тромбон,
Туба, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас и Гитара на II (втор)
циклус студии (со 60 ЕКТС) на Музичката академија при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип.
Донесување Одлука за усвојување на Елаборат на студиската
програма Теорија на музиката и музичка педагогија на II (втор) циклус
студии (со 60 ЕКТС) на Музичката академија при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип.
Донесување Одлука за усвојување на Елаборат на студиската
програма Пијано на II (втор) циклус студии со (60 ЕКТС) на
Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Донесување Одлука за усвојување на Елаборат на студиската
програма Етнокореологија на II (втор) циклус студии со (60 ЕКТС)
на Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската
комисија за оценка на магистерскиот труд и се прифаќа магистерскиот
труд на кандидатот Ѓорѓи Цуцуловски, под наслов „Шение како
автентичен пример на веризмот - вокално-интерпретативен престиж
во тенорскиот оперски фах“.
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Донесување Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската
комисија за оценка на магистерскиот труд и се прифаќа магистерскиот
труд на кандидатот Марина Владимирова под наслов „Женските
ликови од оперите во романтизмот и веризмот“.
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската
комисија за оценка на магистерскиот труд и се прифаќа магистерскиот
труд на кандидатот Владимир Саздовски под наслов „Арии за машки
глас и дуети од оперите на Џузепе Верди“.
Донесување Одлука за усвојување на Барањето бр.0809-2/6 од
21.11.2017 година поднесено од проф. д-р Владимир Лазаревски,
доц. м-р Владимир Крстев и доц. м-р Паскал Краповски за издавање
на скрипта под наслов „Методика на настава по дувачки и гудачки
инструменти“.
Донесување Одлука за усвојување на пријавата за изработка на
дипломскиот труд на студентот Нина Милановиќ под наслов „Кoнцерт
за виолина и пијано Symphonie Espagnole d moll Op. 21, Allegro non
troppo иIntermezzo: Allegretto non troppo Andante“.
Донесување Одлука за усвојување на пријавата за изработка на
дипломскиот труд на студентот Антонијо Митевски под наслов
„Lullaby of the leaves Bernie’s Tune Footprints“.
Донесување Одлука за усвојување на Барањето бр. 0809-2/7 од
21.11.2017 година поднесено од Факултетот за музичка уметност
при Универзитет „Св Кирил и Методиј“ во Скопје за давање на
согласност на проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска, наставник
на Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип,
за вршење високообразовна дејност на III (трет) циклус студии по
предметот Истражувања во когнитивната музикологија/Референци
на Факултетот за музичка уметност - Скопје во учебната 2017/2018
година.
Донесување Одлука за усвојување на Барањето на проф. м-р Антонијо
Китановски, наставник во звање ред. проф. на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип му се одобрува отсуство
во периодот од 13.12.2017 до 17.12.2017 година за воспоставување
меѓународна соработка со Државната академија во Барселона.
Донесување Одлука за запишување на студенти на втор циклус
студии во учебната 2017/2018 година.
Донесување Одлука за запирање на постапката по Конкурсот од
6.6.2017 година објавен во дневните весници „Нова Македонија и
„Коха“ за избор на еден наставник во насловно звање - насловен
доцент за наставно-научната област 60911 вокално пеењe.
Донесување Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден
наставник во насловно звање насловен доцент за наставно-научната
област 60911 вокално пеење.
Донесување Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 - 22/22
од 16.11.2017 година поднесено од Даниел Максимов, студент на
студиската програма/насока Теорија на музиката и музичка педагогија

Годишен извештај

за активирање на студиите, односно продолжување на студиите по
прекинувањето.
-

-

-

-

-

11.12.2017 год.
Усвојување на записникот од одржаната седница на ННУС на
Музичката академија од 22.11.2017 година.
Донесување Предлог-одлука за избор на проректор за наука на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
објавениот конкурс во дневните весници: „Нова Македонија“ и
„Коха“ на 30.11.2017 година, за избор на 1 (еден) наставник (во сите
звања) за наставно-научните области пијано и сонологија.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на 1 (еден) наставник (во сите звања) за наставно-научните области
пијано и сонологија по Конкурс објавен во дневните весници „Нова
Македонија“ и „Коха“ на 30.11.2017 година.
Донесување одлуки по барање бр.0809-2/8 од 11.12.2017 година
поднесено од проф. д-р Илчо Јованов за издавање на ЦД под под
наслов „Македонски фолклорен мозаик“.
Донесување одлуки по барање на студенти.
20.12.2017 год.
Усвојување на записникот од одржаната седница на ННУС на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од
11.12.2017 година.
Донесување Одлука за усвојување на рецензијата за издавање на
скрипта под наслов „Методика на наставата по дувачки и гудачки
инструменти 1“ од авторите проф. д-р Владимир Лазаревски, доц.
м-р Владимир Крстев и доц. м-р Паскал Краповски, наставници на
Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување Одлука за определување на универзитетски изборен
предмет Хорско пеење со 4 ЕКТС и за определување на предметен
наставник.
Донесување Одлука за утврдување состав на комисијата за
спроведување на испити по предметот Фонетика на италијанскиот
јазик 1 како задолжителен предмет во I семестар во учебната
2017/2018 на насоката Вокално пеење на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
1.1.2018
год.
Усвојување на записникот од одржаната седница на ННУС на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од
20.12.2017 година.
Донесување Одлука за утврдување потреба за распишување Конкурс
за избор на еден наставник (во сите звања) за наставно-научната
област: - 60911 вокално пеење и еден наставник во насловно звање
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насловен доцент за наставно-научната област: 60910 видови на
инструменти канон и 60916 маками и еден наставник во насловно
звање - насловен доцент за наставно-научната област: видови на
инструменти - 60910 кларинет (чалгија) и 60916 импровизација.
Донесување Одлука за усвојување на табеларениот преглед за
покриеност на наставата на прв циклус студии на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за летниот
семестар на учебната 2017/2018 година.
Донесување Одлука за усвојување на табеларниот преглед за
покриеност на наставата на втор циклус студии на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за летниот
семестар на учебната 2017/2018 година.
Донесување Одлука за усвојување на предлог листа за исплата на
надоместок во паушален износ за летниот семестар на учебната
2017/2018 година на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип за ангажираните стручњаци од пракса, лица избрани
во насловни звања и ангажираните наставници од други универзитети
и институции;
Донесување Одлука за предлагање број на студентите за запишување
во I (прва) година на I (прв) циклус студии на Музичката академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2018/2019
година.
Донесување Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана
на магистерските трудови на кандидатите: Панче Гелев и Дамјан
Дамневски.
Донесување Одлука за усвојување наслови на теми за магистерски
труд по етнокореологија на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип: 1. „Континуитет на кинетографското писмо
во Македонија“ и 2. „Компаративни аспекти на русалските обредни
поворки“.
Донесување одлуки за одобрува отсуство за присуство на
меѓународната конференција на проектот „16 плус 1“ во периодот од
23.2.2018 до 25.2.2018 година во Братислава, Р Словачка.
Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор
циклус на Бисера Иванова.
1.1.2018
год.
Усвојување на записникот од одржаната седница на ННУС на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од
8.2.2018 година.
Донесување Одлука за предлагање број на студентите за запишувaњe
на студиските програми на II ( втор) циклус на студии на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната
2018/2019 година.
Донесување Одлука за усвојување на табеларниот преглед за
покриеност на наставата на втор циклус студии за летниот семестар
на учебната 2017/2018 година.

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

-

Донесување Одлука за утврдување на пријавен кандидат кои ги
исполнува условите за избор во насловно звање насловен доцент за
наставно-научната област вокално пеење, по Конкурсот објавен во
дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на 8.2.2018 година.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавениот
кандидат по Конкурсот објавен на 8.2.2018 година во дневните
весници „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник
во насловно звање насловен доцент за наставно-научната област
вокално пеење.
Донесување Одлука за избор на м-р Владимир Крстев за наставник во
насловно звање насловен доцент за наставно-научната област видови
на инструменти виолина.
Донесување Одлука за верифицира на пријавата за изработка на
дипломскиот труд на студентот Даме Манов.
Донесување Одлука за утврдување на бројот и составот на
Наставно-научниот и уметнички совет на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за летниот семестар на
учебната 2017/2018 година.
Донесување Одлука за поставување наставник на насоката Џез
саксофоон по предметот Музика и уметност.
Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за активностите за самоконтрола на
автономниот статус на ФРВ на наставниците на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
19.3.2018 год.
Усвојување на записникот од одржаната седница на ННУС на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од
21.2.2018 година.
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс за избор на наставник (во сите звања) за наставно-научната
област вокално пеење во дневните весници „Нова Македонија“ и
„Коха“ на 14.2.2018 година.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавениот
кандидат по Конкурсот објавен на 14.2.2018 година во дневните
весници „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник
во (сите звања) за наставно-научната област вокално пеење на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување Одлука за усвојување извештај на рецензентската
комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Панче
Гелев, под наслов „Музиката на Thelonious Monk“.
Донесување Одлука за усвојување извештај на рецензентската
комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Дамјан
Даневски под наслов „Музиката на Макс Роуч“.
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Донесување Одлука за верифицирање на пријавата за изработка на
дипломскиот труд на студентот Петар Хаџиев под наслов „Берниес
Тјун, Фор он сикс, Со данцо самба“.
Донесување Одлука за верифицира пријавата за изработка на
дипломскиот труд на студентот Дени Синадиновски под наслов
„Методски приказ на ората од етничкиот предел Порече и нивните
етнокореолошки карактеристики“.
Донесување Одлука за утврдување на потреба за распишување
Конкурс за избор на еден наставник (во сите звања) за наставнонаучната област: - 60907 музички форми со анализа и - 60908
хармонија и полифонија со анализа и еден наставник во насловно
звање насловен доцент за наставно-научните области: - 60910 видови
на инструменти - класична гитара.
Донесување Одлука за утврдување на потреба за распишување
конкурс за избор на наставник во насловно звање - насловен доцент
и тоа: - еден наставник во насловно звање - насловен доцент за
наставно-научните области: - 60910 видови инструменти - џез бас и 6019 музичка продукција.
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс за избор на 1 (еден) наставник во насловно звање насловен
доцент за наставно-научните области: видови на инструменти - канон
и маками, по Конкурсот објавен на 14.2.2018 година во дневните
весници „Нова Македонија“ и „Коха“.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавениот
кандидат по Конкурсот објавен на 14.2.2018 година во дневните
весници „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник
во насловно звање - насловен доцент за наставно-научните области:
видови на инструменти - канон и маками.
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс за избор на 1 (еден) наставник во насловно звање - насловен
доцент за наставно-научните области: видови на инструменти
- кларинет (чалгија) и импровизација по Конкурсот објавен на
14.2.2018 година во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавениот
кандидат по Конкурсот објавен на 14.2.2018 година во дневните
весници „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник
во насловно звање - насловен доцент за наставно-научните области:
видови на инструменти - кларинет (чалгија) и импровизација на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување Одлука за прифаќање на Барањето број 1002-82/164
од 2.2.2018 година поднесено од Зоран Настов, студентот на втор
циклус студии на студиската програма Теорија на музиката и музичка
педагогија за продолжување на рокот за одбрана на магистерскиот
труд во периодот од 1 (една) година.

Годишен извештај

-

Донесување Одлука за избор на член и заменик член од Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип кои ќе земат
учество во Координативното тело за изготвување на Стратегија за
локален економски развор на Општината Штип за периодот 20182023 година.

25.4.2018 год.
–– Усвојување на записникот од одржаната седница на ННУС на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од
19.3.2018 година.
–– Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс за избор на наставник (во сите звања) за наставно-научната
области: музички форми со анализа и хармонија и полифонија
со анализа, во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на
4.4.2018 година.
–– Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавениот
кандидат по Конкурсот објавен на 4.4.2018 година во дневните
весници „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник
во (сите звања) за наставно-научните области музички форми со
анализа и хармонија и полифонија соанализа на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс за избор на наставник во насловно звање насловен доцент
за наставно-научната области: класична гитара, во дневните весници
„Нова Македонија“ и „Коха“ на 4.4.2018 година.
–– Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавениот
кандидат по Конкурсот објавен на 4.4.2018 година во дневните
весници „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник
во насловно звање насловен доцент за наставно-научната област:
класична гитара на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
–– Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
конкурс за избор на наставник во насловно звање насловен доцент
за наставно-научните области: џез бас и музичка перодукција во
дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на 4.4.2018 година.
–– Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавениот
кандидат по Конкурсот објавен на 4.4.2018 година во дневните весници
„Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник во (сите
звања) за наставно-научните области: џез бас и музичка продукција
на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
–– поднесување на писмен реферат за пријавениот кандидат по конкурсот
објавен на 30.11.2017 година во дневните весници „Нова Македонија“
и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник во (сите звања) за наставно-
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научните области: видови на инструменти - пијано и сонологија на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Донесување Одлука за избор на наставник во насловно звање насловен
доцент по наставно-научната област вокално пеење според Билтенот
на Универзитетот „Гоце Делчев“ бр. 208, април 2018 на стр. 53.
–– Донесување одлуки за верифиикација на пријави на студенти за
дипломски труд.
–– Донесување Одлука за одобрување на финансиски средства за
концертна активност на Катедрата за етнокорелогоија.
14.5.2018 год.
–– Усвојување на записникот од одржаната 35. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Музичката академија од 25.4.2018
година.
- Донесување Одлука за предлагање повторен избор на м-р Борис
Трајанов во звањето редовен професор на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научнaтa област
вокално пеење.
- Донесување Одлука за избор на доц. м-р Христо Стојаноски во
звање вонреден професор по наставно-научните области пијано’
и сонологија’ на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
- Донесување Одлука за формирање на комисија за проверка на
знаењата и умеењата за пријавените кандидати за запишување во I
(прва) година на I (прв) циклус универзитетски (академски) студии
во учебната 2018/2019 г. на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
- Донесување Одлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување на нови студенти во I (прва) година на I (прв) циклус
универзитетски (академски) студии во учебната 2018/2019 година на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
- Донесување Одлука за избор на секретар на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
- Донесување Одлука за именување на ментори за реализација на
практична настава за студентите во рамки на студиските програми на
Музичката академија.
- Донесување Одлука за преземање на обврските на студиската
програма: 2011/2012 година, насока МТП по предметот Атонален
солфеж 5, во VIII семестар на учебната 2014/2015 година и на
студиската програма: 2015/2016 година, насока Џез студии, по
предметите: Џез хармонија 4 и Џез солфеж 4, во 4-ти семестар на
учебната 2016/2017 година.
- Донесување Одлука за исправка на техничка грешка во табеларниот
преглед за покриеноста на наставата на I (прв) циклус студии на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
за летниот семестар на учебната 2017/2018 (број на Одлука 1402-
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42/3 од 8.2.2018 година), за назначување на предметен наставник
на предметот Педагошки стаж во 8 (осми) семестар, задолжителен
предмет на студиската програма Теорија на музиката и музичка
педагогија.
Донесување Одлука за исправка на технички грешки во e-индекс на
студиската програма 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 Џез студии
(џез гитара, џез бас, џез тапани, џез саксофон, џез труба, џез тромбон,
џез кларинет, џез пијано) на прв циклус студии на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

11.6.2018 год.
–– Усвојување на записникот од одржаната 36. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Музичката академија од 14.5.2018
година.
–– Донесување Одлука за усвојување на табеларниот преглед за
покриеност на наставата на прв циклус студии за зимски и летниот
семестар на учебната 2018/2019 година.
–– Донесување Одлука за верификација на пријава за дипломски труд на
студентот Трајче Јанев.
25.6.2018 год.
–– Усвојување на записникот од одржаната 37. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Музичката академија од 11.6.2018
година.
- Донесување Одлука за предлагање избор на наставник во звањето
редовен професор на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип за наставно-научнaтa област музички форми со
анализа и хармонија и полифонија со анализа.
- Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски
труд од Вокално-инструментарниот оддел на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
- Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски
труд на Петар Трбојевиќ, студент на втор циклус студии на Музичката
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски
труд на Зоран Настов, студент на втор циклус студии на Музичката
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип..
- Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски
труд на Драган Гоневски, студент на втор циклус студии на Музичката
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- Донесување Одлука за усвојување на предлог-теми и ментори за
дипломски труд/завршен испит од Катедрата за етнокореологија.
- Донесување Одлука за верификација на пријава за дипломски труд на
студентот Ирис Стефановска.
- Донесување Одлука за верификација на пријава за дипломски труд на
студентот Гордана Миладинова.
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Донесување Одлука за верификација на пријава за дипломски труд на
студентот Андријана Андриќ.
Донесување Одлука за верификација на пријава за дипломски труд на
студентот Љупка Стефановска.
Донесување Одлука за верификација на пријава за дипломски труд на
студентот Мартин Тасевски.
Донесување Одлука за верификација на пријава за дипломски труд на
студентот Филип Аризанковски.
Донесување Одлука за верификација на пријава за дипломски труд на
студентот Лина Динева.
Донесување Одлука за одобрување на Барањето поднесено од Драган
Гоневски, студент на втор циклус студии за продолжување на рокот
за студирање.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство и средства за патување
во Р Литванија на проф. д-р Владимир Јаневски.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство и средства за патување
во Р Литванија на стручњак од пракса на Музичката академија на м-р
Тимко Чичаковски.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство и средства за патување
во Р Литванија на стручњак од пракса на Музичката академија на
Стојанче Костов.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство и средства за патување
во Р Литванија на стручњак од пракса на Музичката академија на
Силвестер Проле.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство и средства за патување
во Р Литванија на стручњак од пракса на Музичката академија на
Христијан Николовски.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство и средства за
патување во Р Литванија на студент на Музичката академија на Бојан
Петковски.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство и средства за патување
во Р Литванија на студент на Музичката академија на Тијана Јаневска.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство и средства за патување
во Р Литванија на дипломиран студент на Музичката академија Дени
Синадиновски.

1.1.2018
.
–– Усвојување на записникот од одржаната 38. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Музичката академија од 25.6.2018
година.
–– Донесување Одлука за избор на наставник во насловно звање
насловен доцент по наставно-научната област видови на инструменти
- класична гитара, според Универзитетски билтен на Универзитетот
„Гоце Делчев“ бр. 213, јуни 2018 на стр. 3.
–– Донесување Одлука за избор на наставник во насловно звање
насловен доцент по наставно-научната област видови на инструменти
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Годишен извештај

––

––
––
––
––

- канон и маками, според Универзитетски билтен на Универзитетот
„Гоце Делчев“ бр. 213, јуни 2018 на стр. 10.
Донесување Одлука за избор на наставник во насловно звање
насловен доцент по наставно-научната област видови на инструменти
– кларинет (чалгија) и импровизација, според Универзитетски билтен
на Универзитетот „Гоце Делчев“ бр. 214, јули 2018 на стр.3.
Донесување Одлука за верификација на пријава за дипломски труд на
студентот Ирена Димевска.
Донесување Одлука за верификација на пријава за дипломски труд на
студентот Мартина Костова.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство и средства за патување
во Хрватска на проф. м-р Антонијо Китановски.
Донесување Одлука за одобрување на Барањето поднесено од
д-р Ленче Насев, асистент докторанд на Музичката академија за
мирување на работниот однос во траење од една година.

1.1.2018
год.
–– Усвојување на записникот од одржаната 39. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Музичката академија од 18.7.2018
година.
–– Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана
на магистерскиот труд на кандидатот Бисера Иванова.
1.1.2018
год.
–– Усвојување на записникот од одржаната 40. седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Музичката академија од 4.9.2018
година.
–– Донесување Одлука за распишување Конкурс за избор на 1 (еден)
демонстратор на Музичката академија при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип.
–– Донесување Одлука за утврдување на бројот и составот на
Наставно-научниот и уметнички совет на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за зимски семестар во
учебната 2018/2019 година.
–– Донесување Одлука за изменување нa Одлуката со број 1402 -88/3 од
11.6.2018 година за усвојување на табеларниот преглед за покриеност
на наставата на Музичката академија при Универзитетот„Гоце
Делчев“ во Штип во зимскиот и во летниот семестар на учебната
2018/2019 година.
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Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на
единицата (го пополнува референтот во Одделот за прв циклус студии
и референтот за втор и трет циклус студии)
Техничка опременост
Р.бр.
1.
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Вид на опрема

LCD проектор

Количина
3

2.

Печатач ХЕRОХ 3428

2

3.

Копир-апарат ХЕRОХ 4250

1

4.

Џи-Ви-Си минисистем

4

5.

Циско свич

1

6.

Дигитално пијано

3

7.

Полуконцертно пијано

5

8.

Пијанино

1

9.

Стејџ пијано

1

10.

Пијанино

6

11.

Тапани со чинели и сталки

1

12.

Гитарски засилувач

2

13.

Засилувачи за електрично пијано

2

14.

Бас засилувач Leni

1

15.

Бас засилувач

1

16.

Зелена табла 240х120 см (магнетно петолиние)

3

17.

Синтисајзер

1

18.

Стејџ пијано

1

19.

Контрабас

2

20.

Кавал

3

21.

Тамбура

3

22.

Тапан

2

23.

Гајда

2

24.

Конги

1

25.

Клима

5

26.

Ресивер

1

Годишен извештај

27.

Телевизор

1

28.

Свич во ходник

2

29.

Звучници

1

Просторни услови
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од
февруари 2009 година е сместен во објектот на улицата „Цветан Димов“
бб во Штип на кој е извршена адаптација и надградба.
Главениот влез на Академијата се наоѓа на северната страна. На
приземјето Академијата располага со:
–– три простории за индивидуална настава по пијано;
–– четири простории за индивидуална настава (боксови) за жичени и
дувачки инструменти;
–– една просторија за групна настава (џез студии);
–– една просторија на студентски прашања и
–– два одвоени санитарни јазли (за мажи и за жени со ознаки).
На првиот кат Академијата располага со:
–– една концертна сала со огледалo, клиима, потребен број на столови
и две пијана;
–– четири простории за индивидуална настава (боксови) за жичени и
дувачки инструменти;
–– две предавални за групна настава и
–– два одвоени санитарни јазли (за мажи и за жени со ознаки).
На вториот кат Академијата располага со:
–– шест кабинети за наставници, соработници и административностручниот, технички и на нив сличен персонал со ознаки;
–– еден кабинет за декан со ознаки;
–– две простории, една за секретар и една за технички секретар со
ознаки;
–– една просторија за остава и друга намена и
–– два одвоени санитарни јазли (за мажи и за жени со ознаки).
Академијата 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.
На Академијата во извештајниот период се извршени тековни санации
во просториите на Академијата.
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Издавачка дејност (зборници, книги)
Годишен зборник на Музичка академија/УГД/4 (IV)
-

Проф. д-р Стефанија Лешков- Зеленковска
Одговорен уредник и рецензент на Годишниот зборник на Музичката
академија (2018)
Проф. м-р Валентина Велковска-Трајановска
Одговорен уредник и рецензент на Годишниот зборник на Музичката
академија (2018)

Научноистражувачка работа
Јаневски, В. Зеленковска-Лешкова С.(2018) Традиционалната
музичка култура во градот Штип од крајот на XIX и почетокот на XX
век.
Домашни/меѓународни проекти
Проф. м-р Антонијо Китановски, декан

Датум Наслов на
од-до проектот
Котел

Орландина

Скопски џез
фестивал
Битола,
Интернационален
џез фестивал
Тетово,
Интрнационален
џез фестивал
Нирнберг,
Германија
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Опис на активностите во тек
на проектот
Автор на музиката за современ
танц во кореографија на проф.
композитор
Рисима Рисимкин. Изведби на
интернационални фестивали во
Скопје, Ротердам и Њујорк
Автор на музиката за современ
танц во кореографија на проф.
композитор
Рисима Рисимкин. Изведби на
интернационални фестивали
во Скопје и Љубљана
Целовечерен настап,
одбележување на
Композитор/
30-годишнина на
солист
професионална музичка
активност
Целовечерен настап со
Водач на музички
Концертниот џез оркестар на
состав/солист
УГД
Целовечерен настап со
Водач на музички
Концертниот џез оркестар на
состав/солист
УГД
Целовечерен настап на
Водач на музички
Тони Китановски и Черкези
состав/солист
оркестар
Позиција

Годишен извештај

Автор на музиката
за современ танц во
Минато, сегашност,
кореографија на проф.Рисима
композитор
иднина
Рисимкин. Премиерна изведба
во Жејанг конзерваториумот,
Ханџо, Кина
ментор/музички Инструктор по музичка
Инкубатор
продуцент
копозиција и продукција
Авторско ЦД издание со
водач на состав/ составот Панда 5 (Кирил
Big City Scare
композитор/
Кузманов, Трајче Велков,
солист/продуцент Виктор Филиповски и Кирил
Туфекчиевски)

Проф. д-р Емилија Потевска Попивода

Датум
од-до

Наслов на
проектот

Позиција

11.10.2017

Македонски
ноктурна

пијано

16.12.2017

Концерт „EX
AURO“

пијано

Опис на активностите во тек на
проектот
На 11 октомври, по повод
празникот на денот на
македонското востание, во Брисел
(Белгија) солистички концерт
на пијано одржа пијанистката
Ема Попивода. На програмата
беа изведени композиции од
македонскиот автор Димитрије
Бужаровски кои се базирани на
македонски народни теми
Ex Auro е концертен проект
на музички фузии на world и
jazz музика, како и современ и
фламенко танц, кој произлезе од
средбата и визиите на уметниците
Мариа Кек (Унгарија) и Томаж
Пачник (Словенија). Специјални
гости на овој концерт беа Бојан
Петков - гитара (член на групата
Летечки пекинезери) и Ема
Попивода - пијано, кои изведуваа
авторска музика напишана од
Петков. Концертот се одржа
на 16.12.2017 г., во рамките на
Фестивалот за современа музика
Модоарс во Салон 19.19 Скопје
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20.12.2017

Концерт со
ансамбл „КОН
ТЕМПОРА“

пијано

25.12.2017

Концерт за
кларинет и
пијано

пијано

29.03.2018

Денови на
македонската
музика

пијано

12.04.2018

„Акустик
електроникс“

пијано

25.05.2018

Концерт
на Емилија
Попивода во
Белград

пијано

На 20 декември (среда) во
концертната сала на Музичката
академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип се
одржа концерт на Ансамблот за
современа музика „Кон темпора“.
На концертот премиерно се
изведоа повеќе дела кои се
наградени на конкурсите на
Министерство за култура за
новосоздадени дела во изминатите
неколку години. Ансамблот
„Кон темпора“ за оваа прилика
настапи со гости соло пеачи и во
состав: Наташа Миха - сопран,
Горан Начевски - баритон,
Златка Митева - флејта, Драган
Младеноски - труба, Кристина
Светиева и Емилија ПотевскаПопивода - пијано. Концертот
беше поддржан од Министерството
за култура на Р Македонија
Во рамките на концертните серии
„Про музика“ во организација на
Сојузот на музички уметници на
Македонија, солистички концерт
одржаа Бранко Павловски
– кларинет и Ема Попивода –
пијано. Концертот се одржа во
Македонската опера и балет на
25.12.2017 година во Скопје
Концерт во рамките на Денови на
македонска музика во Скопје, со
ансамблот „Кон темпора“ со 11
изведувач и дела од македонски
автори
Концерт за пијано и тапан со
композиции базирани на познати
теми од електронската музика
Во рамките на Деновите на
македонска култура во Белград,
солистички концерт одржа
Емилија Попивода со композиции
базирани на македонски народни
песни

Годишен извештај

12.06.2018

Акустик
електроникс во
Австрија

пијано

17.06.2018

Акустик
електроникс во
Црна Гора

пијано

24,26,28.
09.2018

Концертна
турнеjа низ
Македонија

пијано

Р.
бр
1

По успешната премиера во Скопје,
концертот Акустик електорникс
за пијано и тапан со теми од
електорнската музика, се изведе и
на Музичката академија во Перг,
Австрија
Концертниот проект Акустик
електорникс имаше и своја
премиера во Црна Гора во
рамките на фестивалот „Музичка
променада“ во Тиват
Концертниот проект „Македонски
ноктурна“ се изведе во неколку
градови низ Македонија и тоа
Охрид, Велес и Гостивар

Проф. д-р Милица Шкариќ
Име и презиме

Звање

Област

Избор/реизбор

Милица Шкариќ

редовен
професор

пијано и
методика на
настава по
пијано

2017 г., втор избор
за редовен професор

Проф. м-р Златка Митева
Датум
од-до

Наслов на проектот

Позиција

Вечер на македонски Златка Митева –
автори
флејта
18.10.2017
Дела за флејта и
Наташа Трбојевиќ
пијано
- пијано
Вечер на македонски Златка Митева –
автори
флејта
26.10.2017
Дела за флејта и
Наташа Трбојевиќ
пијано
- пијано
Трио „Академико“
Златка Митева,
Концерт на
флејта
Музичката
Бранко Павловски,
8.11. 2017
академија „Франц
кларинет
Лист“ Печ, Унгарија
Наташа Трбојевиќ,
пијано

Опис на
активностите во тек
на проектот:
Уметничка галерија
„Безистен“ - Штип
Музеј „Борис
Христов“ - Софија,
Бугарија

ZMI Liszt Ferenc
Concert Hall, Zsolnay
Cultural Centar,
Pecz, Hungary
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20.12. 2017

Концерт на
ансамблот за
современа музика
„Кон темпора“ во
Штип

Златка Митева,
флејта

25. 12.
2017

Новогодишен
концерт на
студентите од
класата на проф.
м-р Златка Митева

Концерт на
студентите по
флејта и камерна
музика

1.4. 2018

5.4.2018

12.5.2019

16.6.2018

5.7.2018

29.9.2018

Учество на
меѓународниот
натпревар
Полихимнија во
Скопје
Концерт на
ансамблот за
современа музика
„Кон темпора“на
ДММ 2018

Учество на студент
од кл. на проф. м-р
Златка Митева
Златка Митева,
флејта

Златка Митева,
флејта
Концерт со трио
Бранко Павловски,
„АКАДЕМИКО“ на
кларинет
Ден на Европа
Наташа Трбојевиќ,
пијано
Вечер на
Златка Митева,
македонски автори
флејта
Дела за флејта и
Наташа Трбојевиќ,
пијано
пијано
Вечер на
Златка Митева,
македонски автори
флејта
Дела за флејта и
Наташа Трбојевиќ,
пијано
пијано
Вечер на
Златка Митева,
македонски автори
флејта
Дела за флејта и
Наташа Трбојевиќ,
пијано
пијано

Проф. м-р Марјан Јанкоски

Датум
од-до

382

Наслов на проектот

Позиција

Музичка академија,
Штип

Универзитет „Гоце
Делчев“, концертна
сала на Музичка
академија
Даут Пашин амам,
Скопје

Музеј на Град Скопје

Плоштад „Слобода“ Штип

Универзитетска
библиотека –
Касел, Германија
Отворање на
манифестацијата
„Петровденски
конаци“ - Кочани
Уметничка галерија
„MC Gallery“
Њујорк, САД

Опис на активностите
во тек на проектот

Годишен извештај

Изведба на
композицијата „На пат
за дома“ (во изведба
на трио „Академико“)
Автор на
8.11.2017 од авторот Марјан
музичко дело
Јанкоски во
Уметничката академија
„Франц Лист“ во Печ,
Р Унгарија, ZMI
Целовечерен концерт
на Марјан Јанкоски
и музичкиот состав
„Портал“ во музејот
на Македонската
Изведувач и
борба за државност
комплетен
28.11.2017 и самостојност.
Концертна промоција автор на ЦД
на најново ЦД
„Рожба“ во рамките
на фестивалот
„Есенски музички
свечености 2017“

http://eprints.ugd.edu.
mk/19397/

http://eprints.ugd.edu.
mk/19103/

7.11.2017

Целовечерен концерт
на Марјан Јанкоски
и музичкиот состав
„Портал“ во ДК
„Мирка Гинова“ во
Демир Капија

Изведувач и
комплетен
автор на муз.
програма

http://eprints.ugd.edu.
mk/18854/

15.5.2018

Целовечерен
концерт на Марјан
Јанкоски и музичкиот
состав „Портал“
нa 19. Литертурна
манифестација
„Илинден“ во ДК
„Илинден 2018“ во
Општина Илинден,
Скопје

Изведувач и
комплетен
автор на муз.
програма

Не е доставено до
респозиториум
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Целовечерен
концерт на Марјан
Јанкоски и музичкиот
11.07.2018 состав „Портал“ нa
манифестацијата
„Петровденски конаци
2018“ во Кочани

Изведувач и
комплетен
автор на муз.
програма

Не е доставено до
респозиториум

Објавени трудови од вработените на факултетот
Проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
Islam, A. Zelenkovska Leshkova, S. (2018) Woman and Music Tradition:
Vocal Singing in the Ritual Henna Night. Europian Journal of Arts (1). pp. 2429. ISSN 2310-5666
Велковска-Трајановска В. Зеленковска-Лешкова С.(2018) Мали
музичко-формални градбени елементи на музичкото дело. Просветно
дело - Списание за педагошки прашања, 2. pp. 83-100. ISSN 0350-6711.
Зеленковска-Лешкова
С
.
Велковска-Трајановска
В.
(2017) Историјатот и развојниот пат на гудачките инструменти
виолина и виола (1). Годишен зборник 2017, МА/УГД, 4 (IV). pp. 81-89.
ISSN 1857-7296.
Велковска-Трајановска В. Зеленковска-Лешкова С. (2018) Стручноуметничкиот сегмент во наставата по оркестрација: Развојот на оркестарот
и поставување нa оркестарска партитура. Современото воспитание и
образование -состојби, предизвици и перспективи - Зборник на трудови.
стр. 35-41. ISBN 978 -608-244-525-0.
Велковска-Трајановска В. Зеленковска-Лешкова С. (2017) Основните
функции на музичките инструменти при разработка на оркестарската
партитура. Годишен зборник - 2017 МА/УГД, 4 (IV). pp. 9-24. ISSN 18577296.
Петрушевски, П. Зеленковска-Лешкова С (2017) Еволутивниот пат
на музичкиот инструмент контрабас. Музика, 20 (23). pp. 39-45. ISSN
1409-6579.
Проф. д-р Милица Шкариќ
Шкариќ, М., Ефремова, Е. (2018). Пијано музичко терапија: Студија
на случај со 9-годишен почетник по пијано. Штип: Зборник на Музичка
академија – УГД.
Проф. м-р Валентина Велковска-Трајановска
Велковска-Трајановска В. Зеленковска-Лешкова С. (2018) Мали
музичко-формални градбени елементи на музичкото дело. Просветно
дело - Списание за педагошки прашања, 2. pp. 83-100. ISSN 0350-6711.
Зеленковска-Лешкова
С.,
Велковска-Трајановска
В.
(2017) Историјатот и развојниот пат на гудачките инструменти виолина
и виола (1). Годишен зборник 2017, МА/УГД, 4 (IV). pp. 81-89. ISSN 18577296.
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Велковска-Трајановска В. Зеленковска-Лешкова С. (2018) Стручноуметничкиот сегмент во наставата по оркестрација: Развојот на оркестарот
и поставување нa оркестарска партитура. Современото воспитание и
образование - состојби, предизвици и перспективи - Зборник на трудови,
стр. 35-41. ISBN 978 -608-244-525-0.
Велковска-Трајановска В. Зеленковска-Лешкова С. (2017) Основните
функции на музичките инструменти при разработка на оркестарската
партитура. Годишен зборник - 2017 МА/УГД, 4 (IV). pp. 9-24. ISSN 18577296.
Проф. д-р Гоце Гавриловски
„Уметничката транспозиција на фолклорот изразена преку употреба
на фолклорните елементи во делото Стара песна“, Концертни пиеси
за симфониски оркестар, опус 27, од композиторот Тома Манчев“,
Македонски фолклор, YEAR XXXIX, 72 (72). pp. 153-168. ISSN 05422108, UDC 398, [Article], http://eprints.ugd.edu.mk/19737
Уметничката транспозиција на фолклорот изразена преку употреба
на фолклорните елементи во делото Илинденски диптих за мешан хор,
вокален солист и гудачки оркестар од Стојан Стојков, Годишен зборник
2017, Музичка академија (4). pp. 157-172. ISSN 1857-7296, [Article], (http://
eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/19727
Р.
бр

Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Име и презиме

Звање

Област

1.

Христо Стојаноски

доцент

пијано и сонологија

2.

Борис Трајанов

вонреден
професор

вокално пеење

3.

Гоце Гавриловски

вонреден
професор

музички форми со
анализа и хармонија
и полифонија со
анализа

4.

Марјан Николовски

/

вокално пеење

5.

Благојче
Трајковски

/

6.

Тимко Чичаковски

/

7.

Дејан Лазаревски

/

видови на
инструменти
-кларинет (чалгија) и
импровизација
,видови на
инструменти-канон и
маками
видови на
инструменти
-класична гитара

Избор/реизбор
вонреден
професор
редовен
професор
редовен
професор
насловен
доцент
насловен
доцент
насловен
доцент
насловен
доцент
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8.

-

-

Оливер Јосифовски

/

видови на
инструменти - џез бас
и музичка продукција

насловен
доцент

Други активности
Проф. д-р Илчо Јованов
Октомври 2017 г.
25-29.10.2017 - Денови на македонската музика и кујна, Вараждинске
топлице, Хрватска, учество солист на хармоника.
Февруари 2018 г.
16.2.2018 - Фестивал на нови родољубиви и патриотски македонски
песни „Гоце фест“ - член на Советот на фестивалот и на селекционата
комисија за избор на песни;
Претседател на жири комисијата на фестивалот „Гоце фест“;
Прва награда на фестивалот „Гоце фест“ за песната „Горо ле“ музика
и текст: Валентин Пензов, аранжман: Илчо Јованов.
Јуни 2018 г.
27-30.6.2018 Фестивал на изворни инструменти и песни „Пеце
Атанасовски“ -Долнени - Прилеп, претседател на Управен одбор и на
Советот на фестивалот;
Претседател на жири комисија на фестивалот на народни инструменти
и песни „Пеце Атанасовски“.
Јули 2018 г.
11.7.2018 - Фестивал на дуети „Константин и Елена“ – уметнички
директор на Фестивалот и член на Селекционата комисија за избор
на песни.
Август 2018 г.
24.8.2018 - Учество на Меѓународен фестивал „Моравски бисери
2018“, Врњачка Бања, Р Србија; со музика и аранжман на песната
„Све године иза нас“ текст: Руждија Крупа во исполнение на Тони
Ристовски од Чикаго-САД.

Други активности:
Издавање на авторско CD со наслов „Македонска фолклорна
класика“;
- Член на Советот на ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ Скопје;
- Член на Собранието на Здружението за заштита на авторски музички
права ЗАМП.
Наставните активности (предавања, колоквиуми и испити) за
предметите Солфеж, Етнохармоника и Музички ансамбл се реализирани
во целост.
-

-
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Проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
Раководител на проект „Музички инспирации“ - циклус радиоемисии,
подготвени и снимени од студентите на Факултетот на музичка

Годишен извештај

-

-

уметност, кои се емитуваат секоја среда од 15.00 до 15.30 ч. на УГД
ФМ радио.
Член на Универзитетскиот сенат.
Член на Интеруниверзитетска конференција.
Член на Универзитетската комисија за издавачка и нормативна
дејност.
Член на Комисијата за уписи на МА, прв и втор циклус.
Член на Комисија за доделување на наградата „Георги Божиков“ за
најдобра изведба на дело од македонски композитор на фестивалот
„Денови на македонската музика“ за 2017 г. (2018) во организација
на Сојуз на композитори на Р Македонијa – СОКОМ.
Проф. м-р Валентина Велковска-Трајановска
Изведби на дела
Велковска-Трајановска, В. (2018), Скопје, изведба на делото
Огледала за пијано трио на ДММ 2018, изведува израелскиот ансамбл
„Меитар“.
Велковска-Трајановска, В. (2018), Копенхаген, Холандија, изведба
на гудачкиот квартет Преобразување на Talk Town, изведувачи:
гудачкиот квартет Антарја.
Велковска-Трајановска, В. (2017), Штип, изведба на делото Метеори,
З. Митева - флејта, Н. Трбојевиќ - пијано, 18.10.2017.
Велковска-Трајановска, В. (2017), Софија, Бугарија, Вечер на
македонски автори, дела за флејта и пијано, изведуваат: З. Митева флејта, Н. Трбојевиќ - пијано, 26.10.2017.
Велковска-Трајановска, В. (2018), Касел, Германија, изведба на
делото Метеори, З. Митева - флејта, Н. Трбојевиќ - пијано, 16.6.2018.
Велковска-Трајановска, В. (2018), Кочани, Вечер на македонски
автори, дела за флејта и пијано, изведуваат: З. Митева - флејта, Н.
Трбојевиќ - пијано, 5.7.2018.
Велковска-Трајановска, В. (2018), Њујорк, Америка, изведба на
делото Метеори, З. Митева - флејта, Н. Трбојевиќ - пијано, 29.9.2018.
Член на Универзитетскиот сенат.
Член на Комисија за прием на студенти на МА, прв циклус.
Член на Претседателство на СОКОМ.
Член на Комисија за доделување на наградата „Панче Пешев“ за
најдобро дело од македонски композитор на фестивалот „Денови на
македонската музика“ за 2017 г. (2018).
Проект менаџер на ансамблот за современа музика Кон темпора на
СОКОМ.

Проф. д-р Гоце Гавриловски
Изведби на дела
„Токатина“ за флејта и пијано, солистички концерт „Вечер на
македонски автори“ на Митева Златка - флејта и Трбојевиќ Наташа -
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пијано, во Музејот на „Борис Христов“ Софија, Р Бугарија, декември
2017 г. [Performance] (http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/19396)
„Фолк Дуплекс“ за камерно трио, Концерт на ансамблот за современа
музика „Con Tempora“, во Концертната сала на Музичката академија во
Штип, 2017 [Performance] (http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/18983)
„Токатина“ за флејта и пијано, Солистички концерт „Вечер на
македонски автори“ на Митева Златка - флејта и Трбојевиќ Наташа пијано, во Република Германија, 2018.
„Concert piece“ за: обоа, виолина, виола и виолончело, Концерт
на ансамблот за современа музика „Music Progressive quartet“, во Рим,
Република Италија, 2018.
„Токатина“ за флејта и пијано, Солистички концерт „Вечер на
македонски автори“ на Митева Златка - флејта и Трбојевиќ Наташа пијано, во Уметничката галерија „Безистен“ во Штип, 2017 [Performance]
(http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/19395)
„Concert piece“ за: обоа, виолина, виола и виолончело, Концерт на
ансамблот за современа музика „Con Tempora“, на ДММ 2018 година, во
Музеј на град Скопје, 2018.
„Токатина“ за флејта и пијано, солистички концерт „Вечер на
македонски автори“ на Митева Златка - флејта и Трбојевиќ Наташа пијано, во Кочани, 2018.
-

-

-

-
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Проф. д-р Милица Шкариќ
Шкариќ, Милица: Две работилници (семинар по пијано и предавање)
на Музичката академија во Монс, Белгија на 29 и 30 април 2018 г.
Шкариќ, Милица: Три целовечерни концерти со трио Парнасус во
Тетово, Штип и Струмица на 8,9 и 10 јуни 2018 г.
Шкариќ, Милица: Музичка работилница (семинар) на ЕПТА Скопје,
ноември 2018 г.
Проф. м-р Горанчо Ангелов 			
Член на жири комисија на Меѓународен фестивал за изворен фолклор
„Тодорица 2018“ – Свети Николе (февруари 2018).
Концерти:
Новогодишен концерт на традиционална музика (декември 2018);
Годишен концерт на студентите по традиционални инструменти (јуни
2018);
Концерт на традиционална музика во Демир Капија (7.2.2018);
Концерт на традиционална музика во Македонска Каменица
(15.3.2017).
Проф. м-р Сашо Поповски
Концертна активност
Сашо Поповски трио – Струмица опен фестивал - август 2018 г.
Сашо Поповски трио – Џез фабрика фестивал – мај 2018 г.

Годишен извештај

-

Сашо Поповски трио – Џез фабрика – работилница и концерт –
септември 2018 г.
Сашо Поповски трио – Интернационален ден на џез музиката – Штип
2018 - април 2018 г.
Сашо Поповски трио – Џез фабрика – работилница и концерт –
октомври 2017 г.

Останати активности
Предавање – „Историјат на рокенролот и негово влијание на
општествените промени“ – МКМ Дом на култура Илинден Демир
Хисар – ноември 2017 г.
- Директор – Џез фабрика фестивал – мај 2018 г.
- Селектор на артисти за интернационален Џез и блуз фестивал
Кикинда – Р Србија – ноември 2016 г.
https://eprints.ugd.edu.mk/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView
&eprintid=14495
-

-

-

––
––
––
––

-

Проф. м-р Георѓи Мицанов
Концертна активност
Гоце Мицанов квартет – Џез фабрика – работилница и концерт –
септември 2018 г.
Гоце Мицанов – Сашо Поповски трио – Интернационален ден на џез
музиката – Штип 2018 - април 2018 г.
Концерт на студентите од Џез одделот при УГД во класата на проф.
Гоце Мицанов – декември 2017 г.
Останати активности
Издавање на ЦД – „Ноќ во Аполонија“ – Гоце Мицанов бенд.
Проф. д-р Татјана Џорлева
Концертна активност
Jули 2018 г. СМУ „Тодор Скаловски - Тетоец“ – Тетово, целовечерен
концерт на дуо пијано (Гацева-Џорлева).
Јули 2018 г. Меѓународен фестивал „Охридско лето”, Црква „Св.
Софија”, целовечерен концерт на дуо пијано (Гацева-Џорлева).
Ноември 2017 г. „Есенски музички свечености 2017”, целовечерен
концерт на дуо пијано (Гацева-Џорлева).
Октомври 2017 г. Дом на култура „Maркo Цепенков” – Прилеп,
целовечерен концерт на дуо пијано (Гацева-Џорлева).
Останати активности
Член на Комисијата за проверка на знаење во трите уписни рокови
2018/2019 година.
Член на Комисија за признавање на испити на МА.
Член во рецензентски комисии.
Јуни 2018 г. дипломски испит на студентот Душан Стојанов (пијано).
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-

Ментор проф. д-р Татјана Џорлева.
Учество на когреси, семинари... на вработените на Факултетот
Проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
6-8 September 2018, Edirne, Turkey : 13 International Balkan
Education&Science Congress, Trakya University Faculty of Education:
“Assessment of the Musical Aptitude of the Future Teachers: Applying the
Gordon AMMA Test. Islam, A. and Zelenkovska Leshkova, S.
- 11-12 мај 2018, Штип, Р Македонија: VI Mеѓународна научна
конференција на Факултетот за образовни науки на тема современото
воспитание и образование -состојби, предизвици и перспективи „
Стручно-уметничкиот сегмент во наставата по оркестрација:
Развојот на оркестарот и поставување нa оркестарска
партитура“.Велковска-Трајановска В. Зеленковска-Лешкова С.
04 Apr 2018, Pristina, Kosovo. Music in Macedonia between First and
Second World War. Zelenkovska Leshkova, S. Velkovska-Trajanovska, V.
Проф. м-р Валентина Велковска-Трајановска
11-12 мај 2018, Штип, Р Македонија: VI Mеѓународна научна
конференција на Факултетот за образовни науки на тема современото
воспитание и образование -состојби, предизвици и перспективи
„Стручно-уметничкиот сегмент во наставата по оркестрација:
Развојот на оркестарот и поставување нa оркестарска
партитура“. Велковска-Трајановска В. Зеленковска-Лешкова С.
04 Apr 2018, Pristina,Kosovo.Music in Macedonia between First and
Second World War. Zelenkovska Leshkova, S. Velkovska-Trajanovska, V.
-

Проф. м-р Горанчо Ангелов
–– Горанчо Ангелов (2017) Фестивалот и семинарот за изворни
народни музички инструменти и песни „Пеце Атанасовски“ како
афирматори на музичката фолклорна традиција. In: Годишен
зборник, Универзитет „Гоце Делчев - Штип, Музичка академија.
Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, pp. 173-177. ISBN ISSN 18577296.
–– Горанчо Ангелов (2017) Зурлата во Р Македонија во публикации од
странски истражувачи, Македонското етнолошко друштво и ЈНУ
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје: „Ретроспективи и
перспективи на македонската етнологија и фолклористика“, Скопје, 12
октомври 2017 година.
–– Горанчо Ангелов (2017) Зурлата и сродните инструменти на неа
на Балканот, ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје,
Меѓународен научен собир на тема „Традиција и современост во
фолклорот на балканските народи“ - Скопје, Република Македонија,
24-25 ноември 2017 година.
–– Горанчо Ангелов (2018) Музичките инструменти во научните
публикации на д-р Александар Линин, Сојуз на композиторите
на Македонија, 43. меѓународна музичко-научна манифестација
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„Струшка музичка есен“, Струга, 21-23 септември 2018 год.
–– Горанчо Ангелов (2018) Духовното богатство на Ромите
зурлаџии – преданија и лични доживувања, ИНСТИТУТ ЗА
ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ – СКОПЈЕ „ЃУРЃОВДЕН/
ЕРДЕЛЕЗИ И ТРАДИЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА НА РОМИТЕ
ВО МАКЕДОНИЈА И НА БАЛКАНОТ“, Скопје, Република
Македонија, 11 април 2018 година.
-

-

-

Проф. м-р Христо Стојаноски
Пијано настап на Промоцијата „Светлана Антоновска – македонската
челична дама“ – Салон 19,19 (6.10.2017).
Автор на документарниот филм „Светлана Антоновска - македонската
челична дама“. Овој документарен филм беше направен во чест на
Светлана Антоновска, политичар, општественик, втемелувач на
современата статистика во Р Македонија и воедно прв директор на
заводот на статистика по осамостојувањето на Македонија. Овој
документарен филм беше прикажан на промоција на монографијата
посветена на Светлана Антоновска во салонот 19,19 на 6.10.2017
година.
Организатор, селектор, промотор и учесник на настанот „Сеќавање
на Стела Слејанска“ 2017 година. Настан кој е посветен на еден од
најистакнатите пијанисти и професори, воедно еден од основачите на
УГД. Настан кој се одржува петта година традиционално во чест на
денот на раѓањето на Стела. Овие нстани ги поддржува Министерство
за култура на Р Македонија, Универзитетска библиотека „Гоце
Делчев - Штип“, НАМПРЕС, Фондација „Никола Кљусев“ и УГД
- Штип. Во рамките на овој настан беше прикажан видео концерт
со дела изведени од Стела Слејанска-тојаноска на фестивалот
„Охридско лето“ (25.12.2017).
Аудио продуцент на снимка од концерт на четирирачно дуо Ана
Гацева и Татјана Џорлева во ФМУ - Скопје (8.11.2017).
Аудио продуцент на снимка од концерт на Ангеле Михајловски
одржан во ФМУ – Скопје (12.11.2017).
Снимање и звучна обработка на краткометражниот филм „Dogs of
War“ кој учествуваше на престижниот натпревар „MyRødeReel 2018“
(30.7.2018).
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ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ
Вовед
Мисија: Заедницата на критички и рефлексивни истражувачи,
со силно изразена желба за учење, за пренесување и за споделување на
наученото носи име Факултет за образовни науки.
Ние сме силна, инспиративна и отворена заедница за сите млади луѓе
– сегашни и идни студенти кои ги обединува желбата за работа со деца од
предучилишна и рана училишна возраст и оние кои сакаат да ја изучуваат
историјата на човекот и доказите за неговото битисување.
Визија: Да создадеме меѓународно препознатлива високообразовна
институција за образование на наставници, воспитувачи, историчари и
археолози преку: реализација на квалитетно образование втемелено на
концепцијата за доживотно учење и научните дострели во педагошката
наука, историјата и археологијата; зајакнување и проширување на
меѓународните партнерства; масовизирање на мобилноста на студентите и
на вработените; интернационализација на научноистражувачката работа.
Студиски програми за прв циклус студии:
Одделенска настава (Штип и Струмица);
Предучилишно воспитување (Штип и Струмица);
Педагогија (Штип);
Историја наставна насока (Штип);
Историја (Штип);
Археологија (Штип).
Студиски програми за втор циклус студии:
Педагогија;
Методика;
Образовна политика и менаџмент во образование;
Средновековна археологија;
Средновековна историја – Византија и Балканот во средниот век.
Специјалистички студии:
Образoвание на наставници - специјалистички студии за стекнување
на наставнички компетенции за предметни наставници.
Студиски програми за трет циклус студии:
Училишна педагогија;
Воспитанието и образованието во раниот детски развој.
На Факултетот се реализира и Програма за стекнување на
педагошко-психолошка и методска подготовка за кандидати кои
завршиле не наставнички факултети, а избрале или ќе изберат да работат
како наставници.
Во реализацијата на наставата во учебната 2017/2018 година
учествуваа вкупно 26 наставници, 1 асистент докторанд и 1 стручњак од
праксата.
Носители на наставно-научната дејност на Факултетот за образовни
науки се катедрите за: Педагогија; Дидактика и методика; Општественохуманистички науки и Катедрата за историја и археологија; одделите за
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одделенска настава и предучилишно воспитување и Институтот за историја
и археологија. Тие активно се вклучени во планирање, организирање и
реализирање на наставно-научните, апликативните и организациските
активности на факултетот. Во текот на оваа учебна година Факултетот
за образовни науки беше носител и коорганизатор на неколку активности
со научно-стручен и апликативен карактер: 1 научно-стручна трибина,
2 научни конференции, 1 настан – Инспиративни говори за учителот, 1
Средба со писателот, 1 Меѓународен филмски фестивал, 3 предавања на
предавачи од странство, 1 обука за воспитно-образовен кадар и 2 изложби.
Во текот на учебната 2017/2018 година наставно-научниот кадар
објави: 2 научни книги, 1 учебник, 1 рецензирана скрипта и 1 практикум.
Наставно-научниот и соработничкиот кадар е вклучен во реализација
на вкупно 13 проекти како главни истражувачи, истражувачи, помлади
истражувачи, координатори и учесници. Учествувале на 37 научностручни настани (конференции, конгреси), на 6 меѓународни изложби и
уметнички манифестации и објавиле 54 трудови во домашни и меѓународни
научни публикации и списанија.
Избор на декан: Универзитетскиот сенат на својата 113. седница,
одржана на 15.9.2015 г. донесе Одлука за потврдување на Одлуката од
ректорот на Универзитетот за избор на проф. д-р Соња Петровска за декан
на Факултетот за образовни науки, бр. 0201-970/12 од 15.9.2015 година.
Структура
Во реализацијата на наставата во учебната 2017/2018 година
учествуваа вкупно 26 наставници, 1 асистент докторанд и 1 стручњак од
праксата.
Ред.
бр.

Презиме и име

Звање

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

Китанов Блаже
С. Веселинова Снежана
Чепреганов Тодор
Петровска Соња
Мирасчиевa Снежана
П. Ѓорѓева Емилија
Смилков Никола
Николовска Виолета
Ј. Митковска Снежана
Нацев Трајче
Барбареев Кирил
Стојанов Трајче
Попеска Билјана
Сивевска Деспина
Стојков Стојко

редовен проф.
редовен проф.
редовен проф.
редовен проф.
редовен проф.
редовен проф.
редовен проф.
редовен проф.
редовен проф.
вонреден проф.
вонреден проф.
вонреден проф.
вонреден проф.
доцент
доцент

Редовен
работен
однос
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Договор за
ангажирање
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
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17
18
19
20
21
22
23
24

Коцева Даниела
Цацков Оливер
Јосимовска Верица
Китанова Ирена
Тевдовски Љубен
А. Пачемска Татјана
Делипетров Благој
Рунчева Јадранка

25

Ѓорѓиев Драги

26

Младеновска-Ристовска
Катерина

27

Ангеловски Бошко

28

Николовски Звонимир

29
30

Веселинов Драган
Ристов Марјан
Василева-Ушинова
Бистра
Цацкова Милена

31
32

доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
редовен проф.
вонр. проф.
асистент док.
редовен
професор
вонреден
професор
вонреден
професор
стручњак од
практика
доцент
секретар
технички
секретар
референт

да
да
да
да
да
да
да
да

не
не
не
не
не
не
не
не

не

да

не

да

не

да

не

да

не
да

да
не

да

не

да

не

Катедри, оддели, институт
Носители на наставно-научната дејност на Факултетот за образовни
науки се катедрите за: Педагогија; Дидактика и методика; Општественохуманистички науки и Катедрата за историја и археологија; Одделите
за одделенска настава и предучилишно воспитување и Институтот за
историја и археологија.
Тие активно се вклучени во планирање, организирање и реализирање
на наставно-научните, апликативните и организациските активности на
факултетот. Во текот на оваа учебна година Факултетот за образовни
науки беше носител и коорганизатор на неколку активности со научностручен и апликативен карактер:
- Научно-стручна трибина „Да се биде учител...“, 6. 11. 2017 година.
- Меѓународна научна конференција „Образованието на крстопат
- состојби, предизвици, решенија и перспективи“, 10 и 11 ноември
2017 година. Битола - Меѓународната конференција е поддржана
од Македонската академија на науките и уметностите – МАНУ, a
Факултетот за образовни науки беше коорганизатор на истата.
- Шеста меѓународна научна конференција „Современото воспитание
и образование – состојби, предизвици и перспективи“, 11-12 .5. 2018
г.
- Втора по ред манифестација – Инспиративни говори за учителот на
тема: „Учителите го менуваат светот”, 13 април 2018 г.
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Настан „Средба со писателот Горјан Петревски“, 8 мај 2018 г.
„КРЕФ“ - меѓународен филмски фестивал - избор на најдобри кратки
филмови на ученици, учители, стручни соработници и родители, 28 и
29 септември 2018 г.
Предавање: 1. Улогата на одделенските наставници во промоција
на училиштата како средина за активен и здрав начин на живот; 2.
Концептот на физичкото и здравственото образование во европски
контекст, со акцент на состојбите и искуствата од Белгија. Предавач:
д-р Марк Клос (професор по спортска педагогија и спортски
менаџмент на Одделот за спорт и рехабилитациски науки при
Универзитетот во Лиеж, Белгија), 12 април 2018 година.
Предавање: Образованието и воспитанието во постмодерни услови.
Предавачи: проф. д-р Трајан Попкочев и асистент д-р Јулија
Ковачка, Југозападен Универзитет „Неофит Рилски” – Благоевград,
Р Бугарија, 10 мај 2018 година.
Предавање: проф. д-р Тонча Јукич и професор емеритус д-р Јосип
Милат (почесен професор на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип),
Филозофскиот факултет во Сплит, Р Хрватска, 18 октомври 2017 г.
Предавање: Современите тенденции во 21 век и импликациите врз
активностите во детските градинки и наставата во училиштата.
Предавач: д-р Јурка Лепичник Водопивец, редовен професор на
Педагошкиот факултет на Приморскиот универзитет во Копер, Р
Словенија, 9 октомври 2017 г.
Учество на студентите од Факултетот за образовни науки на настанот
„Олимпијада за читање и математика“ за деца од предучилишна
возраст и одделенска настава, 16 мај 2018 г., Градски парк – Скопје.
Обука за директори, стручни работници, воспитувачи и негуватели
во соработка со Издавачката куќа „Просветно дело“, 26 април 2018
година. Предавачи: проф. д-р Лена Дамовска, проф. д-р Кирил
Барбареев, проф. д-р Флорина Шеху, проф. д-р Снежана Мирасчиева,
проф. д-р Снежана Јованова-Митковска и проф. д-р Маја РауникКирков.
Изложба „Русите во Македонија 1929-1940“, во организација на
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, Факултетот за образовни
науки и Амбасадата на Руската Федерација во Македонија, 13 март
2018 година.
Ликовна изложба „Градот Баргала“ во организација на Факултетот
за образовни науки и Ликовната академија при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, 14 март 2018 г.

Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот совет
Во текот на учебната 2017/2018 година се одржани 12 седници на
Наставно-научниот совет:

395

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

-

-

-

396

113. седница на ННС одржана на 4.10.2017 год.
Усвојување на записникот од одржаната 112. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 24.8.2017 г.
Одлука прифаќање на студентот Barbora Helebrantova од програмата
Ерасмус+,
Одлука за измена и дополнување на ангажирaноста на наставничкиот
кадар и соработниците на Факултетот за образовни науки во
зимскиот/летниот семестар во учебната 2017/2018 година, на прв
циклус универзитетски академски студии.
Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување
на кандидати на втор циклус универзитетски (академски) и
специјалистички студии за учебната 2017/2018 год.
Предлог-одлука за одобрување на службена посета на проф. д-р Јурка
Лепичник Водопивец, Р Словенија.
Одлука за издавање научна книга со наслов „Религиското образование
во мултиетничките општества со осврт на македонското општество“
од авторот доц. д-р Даниела Коцева.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензирање на
научната книга од авторот доц. д-р Даниела Коцева.
Заклучок за студент Ване Стоилов.
Одлука за усвојување извештајот од комисијата за оценка и
определување на датум за одбрана на специјалистичкиот труд на
студентот Добрила Петровска.
Одлука за усвојување извештајот од комисијата за оценка и
определување на датум за одбрана на магистерски труд на студентот
Лидија Јорданова.
Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
студентот Снежана Ристеска.
Донесување Одлука за усвојување извештајот од комисијата за
оценка и определување на датум за одбрана на специјалистичкиот
труд на студентот Даниела Ангелова.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус студии.
Одлука за одобрување на оправдано платено отсуство за патување во
странство на доц. д-р Љубен Тевдовски.
114. седница на ННС одржана на 9.11.2017 год.:
Усвојување на записникот од одржаната 113. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 4.10.2017 г.
Одлука за усвојување на Годишниот извештај од работата на деканот
на Факултетот за образовни науки за 2016/2017 година.
Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и програма за
издавачка дејност на Факултетот за образовни науки за 2018 година.

Годишен извештај

-

-

Одлука за усвојување на барање за одобрување на оправдано платено
отсуство за патување во странство на проф. д-р Соња Петровска.
Одлука за усвојување на барање за одобрување на оправдано платено
отсуство за патување во странство на проф. д-р Снежана Мирасчиева.
Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд
на кандидатот Трајче Димков.
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Сања Спасевска
студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Гордана
Трајановска студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Сања Михајловска
студент на втор циклус студии за учебната 2013/2014 год.
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Сања Михајловска
студент на втор циклус студии за учебната 2014/2015 год.
Предлог-мислење за ослободување од надоместок за партиципација
за студирање од Сања Михајловска студент на втор циклус студии
учебната 2015/2016 год.
Одлука за усвојување на барање за оправдано платено отсуство од
проф. д-р Никола Смилков.
Одлука за усвојување на барање за оправдано платено отсуство од
доц. д-р Билјана Попеска.
Одлука за издавање скрипта од авторот доц. д-р Трајче Стојанов.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за издавање на
скрипта од авторот доц. д-р Трајче Стојанов.
Одлука за издавање практикум од авторот доц. д-р Трајче Стојанов.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за издавање на
практикум од авторот доц. д-р Трајче Стојанов.
Одлука за усвојување на рецензијата на научната книга со наслов
„Религиското образование во мултиетничките општества со осврт
македонското општество“ од авторот доц. д-р Даниела Коцева (У.
билтен 198).
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус студии.
Одлука за усвојување на Барање бр. 1002-73/4 од 9.11.2016 год за
промена на ментор на специјалистички труд на кандидатот Александра
Ѓоргијевска.
Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд
на кандидатот Весна Петрова.
Одлука за искажување потреба за вработување на Факултетот за
образовни науки.
Одлука за определување на датум за пријавување и реализација на
педагошки стаж за зимски семестар, учебната 2017/2018 год.
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115. седница на ННС одржана на 30.11.2017 год.:
Усвојување на записникот од одржаната 114. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 9.11.2017 г.
Одлука за покренување постапка за избор на еден наставник во сите
звања за наставно научните области методика и образование на
наставници.
Одлука за покренување постапка за избор на еден наставник во сите
звања за наставно научната област применета кинезиологија (спорт,
физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија и друго).
Одлука за избор на д-р Гоце Наумов во насловно звање насловен
доцент за наставно научна област праисториска археологија.
Одлука за верификација на Одлуката за избор на проф. д-р Трајче
Нацев за раководител на Институтот за историја и археологија.
Одлука за верификација на Одлуката за избор на проф. д-р Емилија
Петрова Ѓорѓева за раководител на Катедрата за педагогија.
Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка, формирање
комисија за одбрана и определување датум за одбрана на магистерскиот
труд на кандидатот Снежана Ристеска.
Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка, формирање
комисија за одбрана и определување датум за одбрана на магистерскиот
труд на кандидатот Весна Петрова.
Одлука за одобрување средства за печатење и издавање на Зборник
со наслов „70 години учителско образование на македонски јазик во
Штип“.
Одлука за усвојување Барање бр. 0801-2/32 од 27.11.2017 год.
за издавање учебник со наслов „Методика на развој на почетни
математички поими“ од авторот проф. д-р Снежана ЈовановаМитковска.
Одлука за формирање рецензентска комисија за издавање учебник
со наслов „Методика на развој на почетни математички поими“ на
проф. д-р Снежана Јованова-Митковска.
Одлука за усвојување Барање бр. 0801-2/30 од 27.11.2017 год. за
издавање скрипта со наслов „Подвижни игри“ од авторот доц. д-р
Билјана Попеска.
Одлука за формирање рецензентска комисија за издавање скрипта со
наслов „Подвижни игри“ на доц. д-р Билјана Попеска.
Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/28 од 27.11.2017 год. за
издавање практикум со наслов „Основи на физичко и здравствено
образование – практикум“ од авторот доц. д-р Билјана Попеска.
Одлука за формирање рецензентска комисија за издавање практикум
со наслов „Основи на физичко и здравствено образование –
практикум“ на доц. д-р Билјана Попеска.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2017/2018 год.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус на студии.

Годишен извештај

-

-

-

116. седница на ННС одржана на 20.12.2017 год.:
Усвојување на записникот од одржаната 115. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 20.12.2017 г.
Одлука за утврдување на проф. д-р Нина Даскаловска за предлогкандидат за избор на проректор за наука на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип.
Одлука за ангажираност на наставниот кадар за трет циклус студии,
учебната 2017- 2018 година.
Одлука за распишување на конкурс за запишување кандидати на
педагошко-психолошка и методска подготовка за летен семестар во
учебната 2017/2018 год.
Одлука за усвојување на рецензија за издавање за издавање учебник
со наслов „Методика на развој на почетни математички поими“ од
авторот проф. д-р Снежана Јованова-Митковска (У. билтен 202,
15.12.2017 год.).
Донесување Одлука за усвојување на рецензија за издавање
практикум со наслов „Основи на физичко и здравствено образование
– пПрактикум“ од авторот доц. д-р Билјана Попеска (У. билтен 202,
15.12.2017 год.).
Одлука за усвојување на рецензија за издавање скрипта со наслов
„Подвижни игри“ од авторот доц. д-р Билјана Попеска.
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Зоран Ристовски,
студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Марина
Миросављевиќ, студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Татјана Хосл,
студент на втор циклус студии.
Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на
Мирела Терпо, студент на втор циклус студии.
Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка, формирање
комисија за одбрана и определување датум за одбрана на магистерски
труд на кандидатот Трајче Димков.
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд на
кандидатот Наташа Котева.
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд на
кандидатот Роза Николова.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2017/2018 год.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус студии.
Одлука за преземање обврски за универзитетски изборни предмети
на прв циклус студии за учебната 2012/2013 год.
Одлука за организирање Меѓународна научно-стручна конференција
со наслов „Современо воспитание и образование – состојби,
предизвици и перспективи“ во периодот мај 2018 год.
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Одлука за формирање Организациски одбор за Меѓународна
научно-стручна конференција со наслов „Современо воспитание и
образование – состојби, предизвици и перспективи“.
117. седница на ННС одржана на 30.1.2018 год.:
Усвојување на записникот од одржаната 116. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 20.12.2017 г.
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научните области
методика и образование на наставници.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научните области методика и
образование на наставници.
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација,
кинезитерапија и друго).
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област применета
кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација,
кинезитерапија и друго).
Одлука за определување на бројот на членови на Наставно-научниот
совет на Факултетот за образовни науки за летен семестар, учебната
2017/2018 год.
Одлука за преземање обврски од проф. д-р Соња Петровска.
Одлука за усвојување барање за оправдано платено отсуство од проф.
д-р Никола Смилов.
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Бајрам Мустафов,
студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Ивана Ангелова,
студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Петре Стојанов,
студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Јулијана
Ѓеоргиева, студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Кирил Спасов,
студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Фросина Лазарова,
студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Весна Димитрова,
студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Роберт Донев,
студент на втор циклус студии.
.Донесување Одлука за формирање комисија за предлози по предлогреформите во основното образование од МОН.

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

-

Одлука за запишување на пријавени кандидати на програмата за
стручно и професионално усовршување за стекнување на педагошкопсихолошка и методска подготовка, во летен семестар, учебната
2017/2018 год.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2017/2018 год.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус студии.
Одлука за усвојување Барање бр. 0801-2/4 од 30.1.2017 год. за
одобрување на оправдано платено отсуство за патување во странство
од проф. д-р Тодор Чепреганов.
Одлука за усвојување Барање бр. 0801-2/5 од 30.1.2017 год. за
одобрување на научно истражувачки престој доц. д-р Соња Николова.
Одлука за измена и дополнување на одлуката бр. 1602-99/6 од 13.6.2017
год. за ангажираност на наставничкиот кадар и соработниците на
Факултетот за образовни науки во зимскиот/летниот семестар во
учебната 2017/2018 година, на прв циклус универзитетски академски
студии.
118. седница на ННС одржана на 15.2.2018 год.:
Усвојување на записникот од одржаната 117. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 30.1.2018 г.
Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно
време (ФРВ) од наставниците на Факултетот за образовни науки за
календарската 2018 год.
Одлука за бројот на студенти кои се запишуваат во прва година на
прв циклус универзитетски академски/стручни студии за учебната
2018/2019 год. на Факултетот за образовни науки.
Одлука за бројот на студентите за запишување на втор циклус
на универзитетски (академски) студии - магистерски студии и
универзитетски студии - специјалистички стручни студии за учебната
2018/2019 год. на Факултетот за образовни науки.
Одлука за запишување кандидатот Валерија Јорданова на втор
циклус студии на студиската програма Образование на наставници
(двогодишни студии – 120 кредита), во учебната 2017/2018 година,
како редовен.
Одлука за определување котизација за учество на VI Меѓународна
научно-стручна конференција со наслов „Современо воспитание и
образование – состојби, предизвици и перспективи“.
Одлука за определување членови на Меѓународниот научен и
уредувачки одбор за VI Меѓународна научно-стручна конференција
со наслов „Современо воспитание и образование – состојби,
предизвици и перспективи“.
Одлука за издавање и печатење на зборник на трудови од VI
Меѓународна научно- стручна конференција со наслов „Современо
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воспитание и образование – состојби, предизвици и перспективи“.
Одлука за исплата на средства за лекторирање на македонски јазик
на зборникот „70 години од основањето на учителската школа ’Гоце
Делчев’ – Штип“.
Одлука за исплата на средства за техничко и компјутерско уредување
на зборникот „70 години од основањето на учителската школа ’Гоце
Делчев’ – Штип“.
Одлука за исплата на средства за лекторирање на англиски јазик на
зборникот „Да се биде учител“ и зборникот „Современото воспитание
и образование – состојби, предизвици и перспективи“.
Одлука за исплата на средства за лекторирање на македонски јазик на
зборникот „Да се биде учител“ и зборникот „Современото воспитание
и образование – состојби, предизвици и перспективи“.
Одлука за усвојување на пријава на тема за магистерски труд и
определување ментор на кандидатот Ивана Ангелова.
Одлука за усвојување на извештај, формирање комисија за одбрана
и определување датум за одбрана на магистерски труд на кандидатот
Роза Николова.
Одлука за усвојување на извештај, формирање комисија за одбрана
и определување датум за одбрана на магистерски труд на кандидатот
Наташа Котева.
Предлог-одлука за одобрување на средства за настанот „Учителите
го менуваат светот“ на Факултет за образовни науки.
Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2017/2018 год.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус студии.
119. седница на ННС одржана на 2.4.2018 год.:
Предлог-одлука за избор на д-р Снежана Јованова-Митковска во
наставно-научно звање редовен професор за наставно-научните
области методика и образование на наставници.
Одлука за покренување постапка за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научните области педагогија и теорија на
воспитување.
Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр. 1602-47/17
од 30.1.2018 год. за ангажираност на наставничкиот кадар и
соработниците во зимскиот/летниот семестар во учебната 2017/2018
година, на прв циклус универзитетски академски студии.
Одлука за определување на датум за пријавување и реализација на
педагошки стаж за летен семестар, учебната 2017/2018 год.
Одлука за усвојување на Барањето бр.0801-2/6 од 26.2.2018 год. од
проф. д-р Теон Џинго за одобрување средства за научно и стручно
усовршување.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2017/2018 год.

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус студии.
120. седница на ННС одржана на 23.4.2018 год.:
Усвојување на записникот од одржаната 119. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 2.4.2018 г.
Одлука за покренување постапка за избор еден наставник во сите
звања за наставно-научните области историја на филозофијата и
етика.
Одлука за измена и дополнување на ангажираноста на наставничкиот
кадар за реализација на програмата за стручно и професионално
усовршување за стекнување на педагошко-психолошка и методска
подготовка.
Одлука за реализирање на еднодневна обука на тема „Дидактичкометодските аспекти и литературно-уметничките специфики
на списанието за најмали Росица и прирачната литература за
предучилишната програма, одобрени за употреба од МТСП при
реализација на Програмата за рано учење и развој“ во соработка со
Просветно дело и определување предавачи.
Одлука усвојување на пријава за наслов на тема за магистерки труд и
определување на ментор од кандидатот Јусеин Арсланов.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2017/2018 год.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус студии.
Одлука за усвојување на Барањето бр.1002-82/174 од 17.10.2016
год. од Драгана Зафировска, студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање.
121. седница на ННС одржана на 22.5.2018 год.:
Усвојување на записникот од одржаната 120. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 23.4.2018 г.
Одлука за избор на д-р Билјана Попеска во наставно-научно
звање вонреден професор за наставно-научната област применета
кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација,
кинезитерапија и друго).
Одлука за запирањена постапката по конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научните области педагогија и
теорија на воспитување за време од седум години за проф. д-р Емилија
Петрова Ѓорѓева.
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научните области
историја на филозофијата и етика.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научните области историја на
филозофијата и етика.
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Одлука за формирање на конкурсна комисија за прием на документи и
електронска обработка на податоци за запишување на нови студенти
во прва година на прв циклус универзитетски академски студии за
учебната 2018/2019 година на Факултетот за образовни науки за I, II
и III уписен рок.
Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на
студенти на универзитетски академски студии на втор циклус студии
за учебната 2018/2019 година на факултетот за образовни науки.
Одлука за формирање на комисија за проверка на психофизичките
способности (интервју).
Одлука Барањето за проширување на покриеноста на наставата
и испитот по предметот Методика на Програмата за стручно
и професионално усовршување за стекнување на педагошкопсихолошка и методска подготовка од проф. д-р Снежана СтавреваВеселиновска не се усвојува.
Одлука за учество во реализација на Проект со наслов „Унапредување
на социјалната кохезија во Р Македонија“ и определување на
координатор на активности (носител на проектот НВО Потрага по
заедничка основа во Македонија и УСАИД).
Одлука за усвојување на пријава на тема за магистерски труд од
кандидатот Татјана Хосл и определување ментор.
Одлука за усвојување на пријава на тема за специјалистички труд од
кандидатот Александра Ѓорѓијевска и определување ментор.
Одлука за усвојување на барањето за продолжување на рокот за
студирање од кандидатот Марија Стаменова студент на втор циклус
студии.
Донесување Одлука за формирање комисија за оценка на
магистерскиот труд од кандидатот Драгана Зафировска.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2017/2018 год.
Донесување Одлука за усвојување на записник по барања на студенти
од прв циклус на студии.
Одлука за преземање на обврски за студенти од прв циклус студии за
учебната 2017/2018 год. од проф. д-р Марина Ончевска Тодоровска.
Одлука за усвојување на барање бр. 0801-2/9 од 21.5.2018 год. за
одобрување на оправдано платено отсуство за патување во странство
од проф. д-р Кирил Барбареев.
Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/10 од 21.5.2018 год. за
одобрување на оправдано платено отсуство за патување во странство
од проф. д-р Никола Смилков.
Одлука по Барање бр. 0801-2/8 од 21.5.2018 год. за одобрување на
оправдано платено отсуство за патување во странство од проф. д-р
Трајче Нацев.
Одлука за прифаќање рецензијата на ракописот „Мисли за
воспитанието: практикум по филозофија“ од авторот доц. д-р Трајче
Стојанов.

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

Одлука за прифаќање рецензијата на скриптата по предметот Етика
во образованието со наслов „Етика во образованието: учебник“ од
авторот доц. д-р Трајче Стојанов.
Одлука за регулирање на статусот на предметот Практична настава.
122. седница на ННС одржана на 13.6.2018 год.:
Усвојување на записникот од одржаната 121. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 22.5.2018 г.
Одлука за покренување постапка за избор на еден наставник во
сите наставно-научни звања за наставно-научните области 60103
средновековна историја, 60104 византологија.
Одлука за покренување постапка за избор на еден наставник во
насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно-научните области 60113 национална историја XIX век до
1918 год. и 60107 современа историја (по 1914 год.).
Одлука за покренување постапка за избор на еден наставник во
насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно-научните области 60100 теорија на историјата и 60108
историја на науката.
Одлука за покренување постапка за избор на еден наставник во
насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно-научната област 60102 античка историја.
Одлука за покренување постапка за избор на еден наставник во
насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно-научните области 60201 праисториска археологија и 60202
класична археологија: грчка и римска култура.
Одлука за покренување постапка за избор на еден наставник во
насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно-научните области 60206 нумизматика: грчка и римска и
60210 друго.
Одлука за покренување постапка за избор на еден наставник во
насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно-научните области 60203 средновековна археологија:
словенска култура до IX век и 60210 друго.
Одлука за ангажираност на наставнички/соработнички кадар на
Факултетот за образовни науки на прв циклус студии за зимски/летен
семестар за учебната 2018/2019 година.
Одлука за ангажираност на наставен кадар на Факултетот за
образовни науки на втор циклус студии за зимски/летен семестар за
учебната 2018/2019 година.
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд на
кандидатот Татјана Хосл студент на втор циклус студии.
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд на
кандидатот Гордана Трајановска студент на втор циклус студии.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2017/2018 год.
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Одлука за исплата на средства за лекторирање на англиски јазик на
виш лектор м-р Снежана Кирова.
123. седница на ННС одржана на 23.8.2018 год.:
Усвојување на записникот од одржаната 122. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 13.6.2018 г.
Одлука за избор на д-р Трајче Стојанов во наставно-научно звање
вонреден професор за наставно-научните области историја на
филозофијата и етика.
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научните области
средновековна историја и византологија.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научните области средновековна
историја и византологија.
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор на еден наставник во насловно звање насловен доцент/вонреден
професор за наставно-научните области теорија на историјата и
историја на науката.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научните области теорија на
историјата и историја на науката.
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор на еден наставник во насловно звање насловен доцент/ вонреден
професор за наставно-научната област античка историја.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во насловно звање насловен доцент/вонреден професор за
наставно-научната област античка историја.
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор на еден наставник во насловно звање насловен доцент/ вонреден
професор за наставно-научните области национална историја xix век
до 1918 год. и современа историја (по 1914 год.).
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор на еден наставник во насловно звање насловен доцент/ вонреден
професор за наставно-научните области нумизматика: грчка и римска
и иконографија кај пајонските и македонските монети.
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор на еден наставник во насловно звање насловен доцент/вонреден
професор за наставно-научните области средновековна археологија:
преселба на народите; словенска култура до ix век и христијанска
материјална култура.
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор на еден наставник во насловно звање насловен доцент/вонреден
професор за наставно - научните области праисториска археологија
и археологија на Блискиот Исток: Египет Месопотамија, Вавилон,
Асирија.

Годишен извештај

-

-

-

Одлука за распишување на Конкурс за запишување на кандидати на
програмата за стручно и професионално усовршување за стекнување
на педагошко-психолошка и методска подготовка на Факултетот за
образовни науки за зимски семестар, учебната 2018/2019 год.
Одлука за усвојување на Елаборатот за студиската програма за трет
циклус студии Училишна педагогија.
Одлука за усвојување на Елаборатот за студиската програма за трет
циклус студии Воспитание и образование во раниот детски развој.
Одлука за поддршка на организирање на меѓународниот филмски
фестивал „КРЕФ“.
Одлука за усвојување Барање бр.0801-2/11 од 15.8.2018 год. од проф.
д-р Трајче Нацев.
Одлука за усвојувања на пријава на тема за магистерски труд и
определување ментор од кандидатот Николина Атанасова.
Одлука за усвојување на извештај од комисија за оценка, формирање
комисија за одбрана и определување датум за одбрана на кандидатот
Татјана Хосл.
Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/13 од 23.8.2018 год.
од доц. д-р Љубен Тевдовски за одобрување на оправдано платено
отсуство за патување во странство.
Одлука за усвојување на Барањето бр. 1002-73/7 од 21.8.2018 год. за
промена на ментор за изработка на магистерскиот труд од кандидатот
Татјана Кралева.
Одлука за измена и дополнување на Предлог-годишен план и програма
за издавачка дејност на Факултет за образовни науки за 2018 година.
Одлука извојување на Барањето бр. 1002-82/35 од 20.8.2018 год. од
Зорица Богданова, студент на втор циклус студии за продолжување
на рокот за завршување на студиите со надоместок.
Одлука за усвојување на Барањето бр. 1002-82/36 од 20.8.2018 год. од
Зорица Богданова, студент на втор циклус студии за продолжување
на рокот за завршување на студиите со надоместок.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2017/2018 год.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус студии.
124. седница на ННС одржана на 20.9.2018 год.:
Усвојување на записникот од одржаната 123. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 23.8.2018 г.
Одлука за покренување постапка за распишување на конкурс за избор
на двајца наставници во сите звања за наставно-научните области
педагогија и образование на наставници.
Одлука за покренување постапка за избор на демонстратор.
Одлука за определување на бројот на членови на Наставно-научен
совет на Факултетот за образовни науки за зимски семестар, учебната
2018/2019 год.
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Одлука за запишување на пријавени кандидати на програмата за
стручно и професионално усовршување за стекнување на педагошкопсихолошка и методска подготовка, во зимски семестар, учебната
2018/2019 год.
Одлука за прифаќање на Иницијатива за организирање на тркалезна
маса: Зајакнување на партнерство меѓу детските градинки,
училиштата и Факултетот за образовни науки во функција на
унапредување на практичната настава на студентите.
Одлука за прифаќање на позитивно завршен научноистражувачки
проект со наслов „Конверзации“, поднесен од научноистражувачкиот
работник проф. д-р Никола Смилков.
Одлука за прифаќање на позитивно завршен научноистражувачки
проект наслов „Македонија и македонскиот идентитет во британската
и американската дипломатска кореспонденција (1941-1945)“ проф.
д-р Тодор Чепреганов.
Одлука за усвојување на извештајот од комисијата за оценка,
формирање комисија за одбрана и определување на датум за одбрана
магистерскиот труд на кандидатот Драгана Зафирова.
Одлука за усвојување на извештајот од комисијата за оценка,
формирање комисија за одбрана и определување на датум за одбрана
магистерскиот труд на кандидатот Гордана Трајановска.
Одлука за издавање е-скрипта со наслов Основи на инклузивното
образование од авторите проф. д-р Соња Петровска и ас. д-р Јадранка
Рунчева.
Одлука за формирање рецензентска комисија за е-скрипта со наслов
„Основи на инклузивното образование“ од авторите проф. д-р Соња
Петровска и ас. д-р Јадранка Рунчева.
Одлука за издавање е-практикум со наслов „Основи на инклузивното
образование“ од авторот ас. д-р Јадранка Рунчева.
Одлука за формирање рецензентска комисија за е-практикум со
наслов „Основи на инклузивното образование“ од авторот ас. д-р
Јадранка Рунчева.
Одлука за издавање е-практикум „Методика на воспитно-образовната
работа по запознавање на околината“ од авторот проф. д-р Деспина
Сивевска.
Одлука за формирање рецензентска комисија за е-практикум
„Методика на воспитно-образовната работа по запознавање на
околината“ од авторот проф. д-р Деспина Сивевска.
Одлука за издавање е-скрипта „Методика на воспитно-образовната
работа по запознавање на околината“ од авторот проф. д-р Деспина
Сивевска.
Одлука за формирање рецензентска комисија за е-скрипта „Методика
на воспитно-образовната работа по запознавање на околината“ од
авторот проф. д-р Деспина Сивевска.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2017/2018 год.

Годишен извештај

-

Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус студии.
Одлука за усвојување на Барањето бр. 1002-82/220 од 28.11.2016 год.
за продолжување на рокот за студирање на студентот од втор циклус
студии Александра Ѓорѓијевска.
Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд
на кандидатот Јусин Арсланов.
Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд
на кандидатот Зорица Богданова.

Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на
единицата
Сесија:
Оддел/катедра:
Модул/насока:
Предмет

Вкупно
Не се Успех
пријавени јавиле 6 7 8

Техничка опременост
амфитеатри на факултетот

Вкупно
Просечна Процент на
положиле
оценка
неположени
10

9

на

лаборатории,

Р .
Вид на опрема
бр.
1
Предавална 1 (тапацирани столови)

предавални

или

Количина
87

2

Предавална 1 (компјутерски маси)

84

3

Предавална 2 (стол со маса)

24

4

Предавална 2 (биро)

1

5

Предавална 2 (компјутер)

1

6

Предавална 2 (клавир)

1

7

Предавална 3 (тапацирани столови)

63

8

Предавална 3 (компјутерски маси)

57

9

Предавална 3 (куќишта)

58

10

Предавална 3 (екрани)

57

11

Предавална 5 (фиксни столови)

104
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12

Предавална 5 (маси фиксни)

37

13

Предавална 5 (тапацирани столови)

5

14

Предавална 6 (школски столчиња)

22

15

Предавална 6 (клупи)

11

16

Предавална 6 (тапациран стол)

1

17

Предавална 7 (школски столчиња)

22

18

Предавална 7 (клупи)

10

19

Предавална 7 (тапациран стол)

1

20

Предавална 8 (школски столчиња)

18

21

Предавална 8 (клупи)

9

22

Предавална 8 (тапациран стол)

1

Просторни услови
Започнати се реновирање и адаптација на една канцеларија и
предавална 1 – методичка работилница.
Издавачка дејност - Книги и учебници
Во текот на учебната 2017/2018 година наставно-научниот кадар
објави: 2 научни книги, 1 учебник, 1 рецензирана скрипта и 1 практикум.
Автор

Наслов

Билјана Попеска

Скрипта „Подвижни игри“

Билјана Попеска

Даниела Коцева

Издавач и година
Универзитет „Гоце Делчев“,
2018

Учебно помагало
„Основи на физичко и
Универзитет „Гоце Делчев“,
здравствено образование 2018
практикум“
„Религиското образование во
мултиетничките општества Универзитет „Гоце Делчев“
со осврт на македонското
– Штип, 2017
општество“

Снежана
ЈовановаМитковска

„Методика на развој на
почетни математички поими“

УГД, 2018

Трајче Нацев

„Баргала“

Управа за заштита на
културното наследство на Р
Македонија, 2018

Научноистражувачка и апликативна работа (проекти)
Наставно-научниот и соработничкиот кадар е вклучен во реализација
на вкупно 13 проекти (главни истражувачи, истражувачи, помлади
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Годишен извештај

истражувачи, координатори и учесници).
Име и презиме

Попеска, Б.
Барбареев, К.
Стефанова, С.

Петровска, С.,
Сивевска, Д.,
Попеска, Б.,
Бочварова, Ј.,
Ступариќ, Ј.
(2015).
Petrovska, Sonja
and Mirascieva,
Snezana and
Koceva, Daniela

Никола
Смилков

Наслов на
проектот

Позиција
(главен
истражувач,
учесник и
експерт)

Опис на активности во
проектот

Организација,
подготовка и реализација
на работилници;
спроведување на анкетни
Erazmus + proect:
истражувања и анализа
Te(a)chIn Sport,
Координатор на на истите; организација
Co-funded by the
националниот
на спортски настан;
Erasmus+ program
проектен тим
реализација на
of the European
експериментално
Union
истражување;
комуникација со
проектни партнери,
волонтери, студенти
Подготовка на
Главен
Професионален
инструменти за
истражувач
развој на
истражување,
Истражувач
наставниците
реализација на
Истражувач
во Република
истражување, анализа
Млад истраж.
Македонија
и извештаи за добиени
Млад истраж.
– состојби и
резултати
перспективи
Учесник
Универзитетски
курикулум за
Учесник
интеркултурна
Учесник
работа со млади
Учесник на состанокот
на тема
EXPLORING
“WORDS INTO
CHALLENGES AND
ACTION”
SOLUTIONS FOR
Лисабон
Учесник
TEACHING ABOUT
Португалија
INTOLERANCE,
20 - 23.11.2017
BIAS, PREJUDICE,
ANTI-SEMITISM AND
RELATED SUBJECTS
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Никола
Смилков

“WORDS INTO
ACTION”
Братислава, Р
Словачка
19-21.6.2018 г.

Учесник

Никола
Смилков

„Конверзации”

Главен
истражувач

Учесник на состанокот
на тема
EXPLORING
CHALLENGES AND
SOLUTIONS FOR
TEACHING ABOUT
INTOLERANCE,
BIAS, PREJUDICE,
ANTI-SEMITISM AND
RELATED SUBJECTS
Берлин, 2018
Во текот на работата
на проектот се објавени
1 монографија и
4 научни труда од
главниот истражувач и
соработниците.
Во текот на тековната
година извршени се
истражувања во Р
Бугарија и Р Хрватска
Врз основа на движниот
археолошки материјал
откриен на локалитетот
Узун Мери, откриена
најстарата палеолитска
станица на отворено која
влегува во хронолошка
рамка од 300000 – 50000
години пред н.е.

Тодор
Чепреганов

Македонија и
македонскиот
идентитет во
британската и
американската
дипломатска
кореспонденција
(1941-1945)
(коавтор)

Проф.д-р
Трајче Нацев

Систематски
археолошки
истражувања
на локалитетот
Узун Мери

Проф.д-р
Трајче Нацев

Конзерваторско
реставраторски
работи на
полукружен
плоштад Виа
Сакра на
археолошкиот
локалитет Стоби

Раководител
– главен
истражувач

Во рамките на
проектот се изведени
конзерваторско
реставраторски работи
на две простории од
дуќаните на плоштадот

Проф.д-р
Трајче Нацев

Конзерваторско
реставраторски
работи на
римскиот театар
во Стоби

Раководител
– главен
истражувач

Конзервација,
реставрација и
реконструкција на
циркуларните ѕидови, на
циркуларниот коридор и
на аналемата

Главен
истражувач

Раководител
– главен
истражувач

Годишен извештај

Верица
Јосимовска

Македонскиот
национален
идентитет во
британската и
американската
дипломатска
и обавештајна
кореспонденција
1919-1945

Истражувач

Доц. д-р
Оливер Цацков

Македонскиот
национален
идентитет во
британската и
американската
дипломатска
и обавештајна
кореспонденција
1919-1945

Истражувач

Виолета
Николовска

Виолета
Николовска

Љубен
Тевдовски

Axiological
Lexicon of
Slavs and their
Neighbors; project
Eurojos - 2
Јазикот како
запис на
културата во
етнолошката и
лингвистичката
анализа на
релација Србија и
Македонија
Универза
листичките
култови во доцнохенистичкиот и
римскиот период

Во текот на работата
на проектот се објавени
1 монографија и
4 научни труда од
главниот истражувач и
соработниците.
Во текот на тековната
година извршени се
истражувања во Р
Бугарија и Р Хрватска
Во текот на работата
на проектот се објавени
1 монографија и
4 научни труда од
главниот истражувач и
соработниците.
Во текот на тековната
година извршени се
истражувања во Р
Бугарија и Р Хрватска

Учесник

Обработка на концептот
душа

Учесник

Етнолошка анализа
преку јазичен материјал

Главен
истражувач

Создавање на матрици
на трансформациите
и континуитетот на
универзалистичките
култови преку
историските и
археолошките извори

Објавени трудови
Наставно-научниот и соработничкиот кадар во текот на оваа учебна
година објавил вкупно 54 труд, учествувал на 37 научно-стручни настани
(конференции, конгреси) и на 6 меѓународни изложби и уметнички
манифестации.
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Aвтори

Наслов на трудот

Наслов на публикацијата

Popeska, B., JovanovaMitkovska, S., Ming
-Kai, Chin., Edginton,
C., Mo ching Mok, M.,
& Gontarev, S.

Implementation of Brain
Breaks® in the Classroom
and Effects on Attitudes
toward Physical Activity in a
Macedonian School Setting

Издавач и
година

International Journal of
Environmental Research
and Public Health, 15 (6). p.
1127.

2018

Petrovska, S.,
Sivevska, D., Popeska,
B., & Runceva, J

Mentoring in teaching
profession

Perspectives of students
- Future natural sciences
teachers regarded teacher’s
role as educator
Students interests for
Popeska, B., Dimkov,
wrestling and other martial
T., & Jovanovaarts and possibilities for their
Mitkovska, S. (2017).
implementation in physical
and health education primary
school curriculum
The extracurricular activities
Sivevska, D., &
and their impact on leisure
Popeska, B.
time of the young
Gender differences in
participation and use of leisure
Popeska, B., Ignatov,
time between Macedonian and
G., & Sivevska, D.
Bulgarian students at Teaching
Faculties

Mitevski, O., Mitevska
-Petruseva, K., &
Popeska, B. (2017).

Popeska, Biljana and
Jovanova-Mitkovska,
Snezana
Ilieva, I; Popeska,
B., Ignatov, G., &
Sivevska, D

414

Traditional games in primary
school curriculum

International Journal of
Cognitive Research in
Science, Engineering and
Education Vol. 6, No. 2,
2018., 6 (2). pp. 47-56. ISSN
ISSN 2334-8496
Contemporary Educational
Researches Journal, 7(3),
96-105.

Koceva, Daniela

Koceva, Daniela

Учителот и социјализацијата

2017

Research in Kinesiology, 45
(2). 148-151.

Federation of
sport pedagogues
of Macedonia,
2017

International Journal
Knowledge, 16 (4), 15401547. ISSN 1857-923X

2017

Activities in Physical
Education and Sport, 7(2),
185-188

Federation of
sport pedagogues
of Macedonia
2017

International Journal
Knowledge, 16 (4). pp. 15481555. ISSN 1857-923X

Motives for enrollment in
Nautical And Management
sports activities of students
Science, XX (2), 35-39. ISSN
from pedagogic faculties from
2392-8956
Bulgaria and Macedonia.
Современото семејство и
неговата социјализирачка
функција

2018

2017

2017

Универзитет
„Гоце Делчев“ –
Штип
Факултет за
образовни
науки, 2017
Универзитет
Зборник на трудови Петта „Гоце Делчев“ –
Штип
научно-стручна трибина
„Да се биде учител...“ ISSN
Факултет за
978-608-244-470-3
образовни
науки, 2017

Годишен зборник Факултет
за образовни науки ISSN
1409-9187

Годишен извештај

Purpose and benefit of
intercultural education in
Macedonian society

Education and Research
across Time and Space. pp.
950-956. ISSN 978-9989100-50-5

Petrovska, S.,
Sivevska, D.,

Cooperation (partnership)
between school and family and
student success

12th international Balkan
education and science
congress, education for life,
work and well-being, Тrakia
university Stara Zagora

Biljana Popeska,
Snezana JovanovaMitkovska, Despina
Sivevska

Implementation of technology
in physical education teaching
process based on teachers
experiences

BRICESS 2017 - BRICESS
Inagural Conference of
Exercise and Sport Science

Koceva, Daniela

Соња Петровска,
Деспина Сивевска,

Despina Sivevska
Biljana Popeska, S.
Jovanova-Mitkovska,

Ставовите на наставниците
за нивната потреба
и подготвеност за
професионален развој
за работа во инклузивни
училници
Working experience of
teachers as a predictor for
effective use of ict in physical
education teaching process
Establishment and
functionality of the system
of professional development
of teachers in Republic of
Macedonia

Меѓународната
научна конференција
„ОБРАЗОВАНИЕТО НА
КРСТОПАТ – СОСТОЈБИ,
ПРЕДИЗВИЦИ,
РЕШЕНИЈА И
ПЕРСПЕКТИВИ“, Битола
9th International Scientific
Conference “Modern
Tendencies in Physical
Education and Sport”

University
“St. Kliment
Ohridski”
Faculty of
education
Bitola
Bulgaria Faculty
of education
September
28 – 30, 2017,
Nessebar,
Bulgaria
29 Nov - 2 Dec
2017, Santos,
Brazil

10 и 11 ноември
2017

10 Nov 2017,
Sofia, Bulgaria

XVIII –th International
scientific conference THE
POWER OF KNOWLEDGE

27-19 September,
2018
Agia Triada
Greece

Mentoring in teaching
profession

(IJCRSEE) International
Journal of Cognitive
Research in Science,
Engineering and Education

2018

Petrovska, Sonja and
Sivevska, Despina and
Popeska, Biljana and
Runceva, Jadranka

Initial teacher educationstarting point for successful
enrolment in the school

12th International
Technology, Education and
Development Conference
INTED 2018

IATED Academy
5-7 March 2018

Jadranka Runceva

Comparative overview of
preschool and primary school
education in the Republic of
Macedonia and in Austria

Contemporary education –
condition, challenges and
perspectives

UGD, 2018

Никола Смилков

Ликовна изложба
Самостојна изложба

Скулптури

НУЦК „Марко
Цепенков“ –
Прилеп

„КОНТЕМ ПЛАЦИЈА“ скулптура

Риека, Р
Хрватска

Sonja Petrovska,
Despina Sivevska,
Jadranka Runceva
Petrovska, Sonja and
Sivevska, Despina and
Popeska, Biljana and
Runceva, Jadranka

Никола Смилков

Никола Смилков

Меѓународна ликовна
изложба Rijeka mini arta 2017

Меѓународна ликовна
изложба

„ВЕРТИКАЛА“ скулптура
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Никола Смилков

Ликовна изложба „Мал
формат” - ДЛУМ

Никола Смилков

Самостојна ликовна изложба

Никола Смилков

Никола Смилков

Меѓународна изложба на
илустрации

Никола Смилков

International udstilling af
illustrationer

Никола Смилков

Интернационален симпозиум
за мермер

Никола Смилков

Meѓународна ликовна
манифестација
FESTIVAL SVJETLOSTI
„Zasjaće palaci’’

Никола Смилков

V Međunarodno bijenale akta

Popeska, Biljana and
Jovanova-Mitkovska,
Snezana (2017)

Traditional games in primary
school curriculum

Jovanova-Mitkovska,
Snezana (2017)
Gulevska, V, Tasevska,
A., JovanovaMitkovska, S.,
Makasevska, V.,
Ahmeti, K., Brajovikj,
J., (2017)
Popeska, B., Dimkov,
T., JovanovaMitkovska, S.(2017)

416

5. Меѓународна ликовна
изложба
„Камен у архитектури и
уметности 2018“

Teaching of natural
sciences and society and
her implementation in the
combined classes

ДЛУМ
Ликовна
галерија КИЦ Скопје
Prima center –
Nikola Smilkov - Skulpturen
Berlin - Germany
Камена
колонија
Универзитетска
библиотека
„НА КРАЈОТ“- скулптура
„Светозар
Марковиќ“
–Белград, Р
Србија
Парк на Франк
офонијата Моби
Фотографија „Ме сака/не
лна галерија
ме сака“
Скопје, Р
Македонија
Gallerie Lorien
elsker/elsker nikke
Frydendalsvej
Denmark
„Размисла“ - скулптура

„НЕМИР“- скулптура

ЦСЛУ - Прилеп

Градска
Проекција на аудиовизуелна галерија Котор,
презентација на ликовни
Р Црна Гора
дела на фасади и бедеми во Gradska Galerija
стариот град на Котор
Kotor,
15 - 17.8.2018
Petrovac, Crna
Gora. JU Muzeji
i galerije Budve
„МЕЛАНХОЛИЈА“Spomen dom
скулптура
„Crvena
komuna“
International Journal
Knowledge, 16 (4). pp. 1548IKM, 2017
1555. ISSN 1857-923X
International Journal
Scientific Papers, 16.4. pp.
IKM, 2017
1526-1532. ISSN 1857-923X

Strengthening the pre-service
teacher training system in a
multi-ethnic society

Russian Psychological
Journal in 2017, Vol. 14.no.4

2017

Students interest for wrestling
and other martial arts
and possibilities for their
implementation in physical
and health education in
primary school curriculum

Research in Kinesiology, 45
(2). pp. 148-151. ISSN 18577679

2017

Годишен извештај

Popeska, Biljana and
Barbareev, Kiril and
Students’ interest for sport
Janevik-Ivanovska,
and recreation at Goce Delcev
Emilija and Jovanova- University - Stip, depending
Mitkovska, Snezana
the selected Faculty
(2017)
Стојко Стојков
Наталия Бутусова

Стојко Стојков

Стојко Стојков

Тодор Чепреганов

Тодор Чепреганов

Трајче Нацев –
Драган Веселинов

ПОТЕНЦИЈАЛНИ
РИЗИЦИ И ОПАСНОСТИ
ВРЗ АРХЕОЛОШКИТЕ
ЛОКАЛИТЕТИ ВО
ГОРНИОТ ТЕК НА РЕКА
БРЕГАЛНИЦА

Darko Stojanovski,
Marta Arzarelo, Trajce
Nacev
Нацев Трајче Дарко
Стојановски

Верица Јосимовска

2017

сп. Гласник

Институт за
национална
историја, 2018
(во печат,
коавтор)

О проблемах гарантирования
Сравнительное
Институт права
прав македонского
конституционное
и публичной
национального меньшинства
обозрение, 124 (3)
политики, 2018
в Болгарии
Царство, етницитет,
наследства, интерпретации,
1000 години од битката на
ИНИ – МАНУ
Беласица и смртта на цар
Самoиловото царство меѓу
2018
националните митови и
Самуил
научните контроверзии
Свети Климент – епископ
Милениумското зрачење на
словенски / επισκοπου
МАНУ 2018
св. Климент Охридски
Βουλγαριας
Британските идеи
Здружение на
за федерации и за
историчарите на
конфедерации на Балканот
и во Југоисточна Европа за
сп. Историја,
Р. Македонија,
време на Втората светска
год. LII, бр.1,
војна
2017, 97 – 110
1.
Mакедонија и
македонскиот идентитет
во британската и
американската дипломатска
кореспонденција (19411945), (коавтор)

Nacev,
Trajce and Veselinov,
Dragan

New Trends and Issues
Proceedings on Humanities
and Social Sciences, 3 (1).
pp. 439-451. ISSN 24218030,
Selected papers -WCES,
2016

Праисториски и раноантички
утврдени места во
Брегалничкиот басен.
Гласник, Институт за
национална историја
Middle Palaeolithic stone-tool
technology from the Central
Balkans: The site of Uzun
Mera (eastern Republic of
Macedonia
Градот Баргала од 7 до 12
век
Hospitals on the territory of
Vardar Macedonia as part of
Serbia during the Kingdom of
Serbs, Croats and Slovenes/
Yugoslavia (1918–1941)

Зборник на трудови од
Третиот меѓународен
симпозиум „Денови на
Јустиниjан I“, Скопје, 3031.10.2015

Гласник на Институтот за
национална историја

Универзитет
„Евро-Балкан“,
Скопје
Институт за
национална
историја –
Скопје 2017

Quaternary International,
476. pp. 63-69. ISSN
10406182
Зборник на трудови на
асоцијацијата Онгал

Асоцијација,
Онгал 2017

Vojnosanitetski pregled, 74
(10). pp. 997-1003. ISSN
0042-8450

VMA, 2017
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Верица Јосимовска
Верица Јосимовска
Елена Јосимовска
Верица Јосимовска
Елена Јосимовска

Верица Јосимовска

Верица Јосимовска

Верица Јосимовска

Оливер Цацков

Музеите во наставата по
историја

Зборник од научно-стручна
трибина „Да се биде
учител“. pp. 70-76.

Снежана Мирасчиева
Оливер Цацков

Зошто да се биде учител
– причини, предизвици и
перспективи

Зборник на трудови Петта
научно-стручна трибина
„Да се биде учител...“.

Оливер Цацков

Оливер Цацков
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Социјално-здравствената
заштита на децата во
Институт за
Гласник, 61 (1). pp. 159-168.
вардарскиот дел на
национална
ISSN 0583-4961
Македонија во периодот меѓу
историја, 2017
двете светски војни.
Театарски гласник (88/89). Драмски театар,
Институт за национална
историја, 2017
pp. 103-110. ISSN 0351-9600
Скопје, 2017
Сојуз на
Слепиот гуслар Филип
Muzika, 20 (23). pp. 59-64.
композитори
Митре неисцрпен извор на
ISSN 1409-6579
на Македонија,
„Кралски песни“ од XIX век
2017
Петта научно-стручна
конференција со
меѓународен карактер
Универзитет
„Гоце Делчев“
„Современото воспитание
Стручното усовршување на
наставникот по историја
- Штип, Штип,
и образование -состојби,
предизвици и перспективи“,
2017
pp. 176-179. ISBN 978-608244-472-7
Годишен зборник на
Универзитет
Евлија Челеби во посета на
„Гоце Делчев“
Факултет за образовни
Штип пред неколку векови и
неговите впечатоци оставени
науки. pp. 26-33. ISBN
- Штип, Штип,
во ракопис од 1662 год.
2017
ISSN: 1409 - 9187
Зборник на трудови од
Меѓународна научна
Конзулат на
конференција за
Република
меѓународните и
Србија
Штип и Штипско во весникот интеркултурните релации
„Политика“ (1919-1941)
„ВРСКИТЕ МЕЃУ Р
Во Република
МАКЕДОНИЈА И Р
Македонија –
СРБИЈА НИЗ ВЕКОВИТЕ
Битола, 2018
И ДЕНЕС“

Позитивната педагошка
комуникација на наставникот
по историја-знаењата се
трајни и корисни
Влијанието на странските
пропаганди врз книжевното
творештво на Миладиновци

Оливер Цацков

Револуционерното дело на
Ванчо Прке

Оливер Цацков

Историјата како фактор за
зближување и почитување на
нациите

Violeta Nikolovska

The Role of Input in the
Teaching of Grammar in SLA

FON-UGD
2017
ISSN ISBN 978608-244-470-3
I FON-UGD
2017

Современото воспитание
и образование-состојби,
предизвици и перспективи

pp. 170-176.
ISSN 978-608242-001-1

Музејски летопис. ISSN
978-608-65524-9-7

2017
ISSN 1409-9187

Годишен зборник на
Факултет за образовни
науки, VII. pp. 37-41
In: Международния научен
симпозиум Вяра и Култ,
2–4 Oct 2015, Samokov,
Bulgaria
Knowledge – International
journal,Vol. 22.6

2017

2017
IKM, Skopje,
2018

Годишен извештај

Violeta Nikolovska

Developing Language
Competences during the
Acquisition of the Second
Language

Knowledge – International
journal,Vol. 23.5

IKM, Skopje,
2018

Виолета Николовска

Фраземите со компонента
глава во македонскиот и во
рускиот јазик

Славистички студии 18

Филолошки
факултет
„Блаже
Конески“,
Скопје 2018

Зборник на трудови
од меѓународната
научна конференција
Словенската лексика во
за меѓународните и
Виолета Николовска
македонскиот и во српскиот Битола, 2018
интеркултурните релации
јазик
„Врските меѓу Р Македонија
и Р Србија низ вековите и
денес“
Few dilemmas related to
Универзитет
Преглед на Институтот за
the alleged Bulgarian plans
Љубен Тевдовски
„Гоце Делчев“ Стојко Стојков
for incursion in ‘sclavinia
историја и археологија
Штип, 2017
Berzitia’
Универзитет
On the Identities of the
Преглед на Институтот за
Љубен Тевдовски
Hellenistic Ruler and their
„Гоце Делчев“ историја и археологија
Штип, 2017
Ideological Legacy
Универзитет
Љубен Тевдовски
The Scientific Centres of the
Преглед на Институтот за
„Гоце Делчев“ Hellenistic World
историја и археологија
Штип, 2017
The ‘Bulgarian graves’
Универзитет
Љубен Тевдовски
revisited - Funerary Forms and Преглед на Институтот за
„Гоце Делчев“ Стојко Стојков
Rituals and the Narratives of
историја и археологија
Штип, 2017
the Medieval Balkans
Knowledge, experience, and
Knowledge – International
Stavreva Veselinovska,
skills to get back the children
Snezana and Stavreva,
Journal, 26.6. pp. 1551-1557.
in to the nature
Anastasija
ISSN 2545-4439
2018
Stavreva Veselinovska,
Snezana

Stavreva Veselinovska,
Snezana and Stavreva,
Anastasija

Kirova,
Snezana and Stavreva
Veselinovska, Snezana

Basic aspects of the ecological
culture among children from
International Journal, 23.3.
pre-school and early school pp. 761-790. ISSN 2547 4439
Development and impact
of the usage of animation
in teaching molecular and
cellular biology student
learning
Analysis of contents covering
environmental topics in
textbooks for contemporary
English language

International Journal, 23.3.
pp. 783-790. ISSN 25454439

International Journal, 2 (2).
pp. 415-421. ISSN 1857923X

2018

2018

2018
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Учество на конгреси, семинари, конференции

Презентација
(наслов)
Working experience of
Popeska, B.,
teachers as a predictor
Sivevska, D., &
for effective use of ict in
Jovanova-Mitkovska,
physical education teaching
S
process.
Учесник

Popeska, B.,
Klincarov, I.,
Mitevski, O., &
Nikovski, G

Common obstacles in
realization of physical
education teaching process
in primary education in
Republic of Macedonia

Popeska, B.,
Jovanova-Mitkovska,
S., & Sivevska, D.

Implementation of
technology in physical
education teaching
process based on teachers
experiences

Comparative study on
Klincarov, I.,
the state and the status of
Popeska, B., Kovac,
primary physical education
M., Starc, G., &
in Macedonia, Slovenia and
Mileva, E.
Bulgaria

420

Mileva, E.,
Klincarov, I.,
Popeska, B., Kovac,
M., & Starc, G.

Tendencies in the
development of school
physical education in
Bulgaria, Macedonia and
Slovenia

Наслов на настанот

Место и датум

9th International Scientific
Conference “Modern
Tendencies in Physical
Education and Sport”,

10 November, 2017,
Department of Sport,
Sofia University,
Sofia, Bulgaria

12th FIEP European
Congress Changes
in Childhood and
Adolescence: Current
Challenges for Physical
Education, (pp. 56)

13.09 - 16.09.2017,
Luxemburg,
University of
Luxemburg

BRICESS 2017 - BRICESS
Inagural Conference of
Exercise and Sport Science

29 Nov - 2 Dec,
2017, Santos, Brazil

12th FIEP European
Congress Changes
in Childhood and
Adolescence: Current
Challenges for Physical
Education (pp. 89)

13.09 - 16.09.2017,
Luxemburg,
University of
Luxemburg

International Scientific
Congress “Applied Sports
Sciences”, (pp. 359 - 363)

1-2 Dec 2017, Sofia,
Bulgaria

Popeska, B.,
Klincarov, I., MIleva
, E., & Nikovski, G.

Education of physical
education teachers in
primary school level in
Macedonia and Bulgaria

1 - 2 December,
2017, National Sport
Academy - Sofia,
Bulgaria

Klincarov I, Popeska
B., Mitevski,
O Nikovski,
G., Mitevska –
Petrusheva K., &
Majeric M

First International
Scientific Congress
“Applied Sports Sciences”
Of The National Sports
Academy – Sofia (pp.375
- 379)

Tandem teaching in
physical and health
education classes from
teacher`s perspective

3th International Scientific
conference, “Research in
physical education, sport,
and health”

31 May – 2June,
2018
Faculty of physical
education, sport and
health, Skopje

Годишен извештај

Jovanova –
Mitkovska, S.,
Popeska, B., &
Dimkov, T

SWOT AnalysesIdentification, application

Sport curriculum and sport
Popeska B, Jovanova
activities at university: case
Mitkovska S., &
of Macedonian universities
Dimkov, T
compared with several
surrounding countries
Даниела Коцева,
Снежана
Мирасчиева

Развојот на културата
под влијание на
комуникациските медими

Ирена Китанова,
Емилија Петрова
Ѓорѓева, Снежана
Мирасчиева,
Даниела Коцева

Читањето како потреба
и радост

Jadranka Runceva

Comparative overview
of preschool and primary
school education in the
Republic of Macedonia and
in Austria

Никола Смилков

Предизвици и иднина

Никола Смилков

Ликовна работилница

Современото воспитание
и образование – состојби,
предизвици и перспективи
(pp: 179 - 186)
13th FIEP European
Congress, 29th FIEP World
Congress
Трета меѓународна
научна конференција
„ФИЛОЛОГИЈА,
КУЛТУРА И
ОБРАЗОВАНИЕ“
Меѓународна научна
конференција
„Образованието на
крстопат – состојби,
предизвици, решенија и
перспективи“
Contemporary education
– condition, challenges
and perspectives – VI
International Scientific
conference
Нов културен бран
„60 години ликовно
творештво ЦСЛУ“ Прилеп
Моделирање со глина

11- 12 мај 2018
година,
Факултет за
образовни науки,
Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
26-29 September
2018, Istanbul,
Turkey

Штип, 26-27 април
2018

Битола, 10-11
ноември 2017

UGD, 2018

Прилеп, 6.10. 2017
5.12.2017- ЈДУ
„Вера Циривири –
Трена“- Штип

Working experience of
In 9 th International
Popeska, Biljana and
10 November, 2017,
teachers as a predictor for
Scientific Conference
Sivesvka, Despina
Department of sport,
effective use of ICT in
“Modern Tendencies in
and JovanovaSofia University,
physical education teaching
Physical Education and
Mitkovska, Snezana
Sofia, Bulgaria
process
Sport”
Jovanova-Mitkovska,
Fifteenth International
Intercultural sensitivity in
14.12-17.12.2017,
Snezana and Popeska,
Scientific Conference Topic:
preschool institution
Bansko, Bulgaria
Biljana (2017
Knowledge in practice
Jovanova-Mitkovska,
Fifteenth International
Mentoring and integrated
14.12-17.12.2017,
Snezana and Popeska,
Scientific Conference Topic:
methodical practice
Bansko, Bulgaria
Biljana (2017)
Knowledge in practice
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Jovanova-Mitkovska,
Snezana and Popeska,
Biljana (2017)

7th World conference on
20-22.04.2017,
educational technology
Pristina, Kosovo.
researches
Петта научно-стручна
конференција со
меѓународен карактер
Jovanova-Mitkovska, Academic writing-need and
на тема: Современото
17.05.2017, Штип
Snezana (2017
challenge
воспитание и
образование - состојби
предизвици и перспективи
Петта научно-стручна
конференција со
меѓународен карактер
The game in a function
на тема „Современото
Jovanova-Mitkovska,
of development the initial
воспитание и
17.5.2017, Штип
Snezana (2017
matemathical concept
образование состојби, предизвици и
перспективи“, 17.5.2017,
Штип
Меѓународен научен
100 години потоа
симпозиум „100
Битола, 14-16
Тодор Чепреганов
-Република Србија и
години од пробојот на
септември 2018
Република Македонија Македонскиот-солунскиот
фронт“
Културната историја
ДЕСЕТИ ЦАРТрајче Нацев
на градот Штип од
ШИШМАНОВИ ДНИ В Самоков 2016 5.10.Драган Веселинов антиката до доаѓањето на САМОКОВ ТРИДЕСЕТ
7.10. 2018
османлиите
И ШЕСТИ НАУЧНИ
Економијата во
Трајче Нацев
брегалничкиот
Стоби и градовите, меѓу
Стоби – Градско
Дарко Стојановски
басен во римскиот и
Истокот и Западот
26.9. – 30.9. 2018
доцноантичкиот период
The Role of Input in the
XVI International
March, 16 -18,
Violeta Nikolovska
Teaching of Grammar in
Conference Knowledge
Vrnjacka banja,
SLA
without Borders
Serbia, 2018
Developing Language
XVII International
Competences during the
Budva, Montenegro,
Violeta Nikolovska
Conference The Teacher of
Acquisition of the Second
24-27 May, 2018
the Future
Language
Интердисциплинарност и
Лаброска Веселинка културне специфичности
Косовска
Међународни скуп Наука
и Николовска
у језику (на примериме
Митровица, 21-22
без граница
Виолета
македонског и српског
септембар 2017
језика)
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Teacher competence to
work with children with
special educational needs

Годишен извештај

Nikolovska Violeta
Labroska Veselinka

Македонската душа и
душата во македонскиот
јазик

Семантичките
Виолета Николовска компоненти на лексемата
убав

Виолета Николовска

Семантиката и погледот
на светот

Семантичко-синтаксички
Виолета Николовска импликации на глаголот
чувствува

Љубен Тевдовски

Љубен Тевдовски

Љубен Тевдовски

Љубен Тевдовски

Dusza w aksjosferze –
aksjosfera duszy
Меѓународна научна
конференција „Минатото
на јазичниот свет – денес
и утре“
Меѓународен научен
собир „Фолклор –
традиција – јазик“
Трета меѓународна
конференција „ФИЛКО
– филологија, култура и
образование“

Tiny Kingdoms of
24th Annual Conference of
Prophetic Ideals,
the European Association of
The Impact of the MeltingArchaeologists
pot of Roman-dependent
Session: South-Eastern
South-Eastern Anatolia
Anatolia at a crossroads: a
on the Theoretical and
multicultural Mediterranean
Political Concepts of
area from the Hellenistic to
Late Roman and Early
the Early Byzantine period
Byzantine World
24th Annual Conference of
Pluralized archaeologies
the European Association of
- reclaiming arts and
Archaeologists
technology
Deciphering and
interpreting economic and
social transformation and
challenges through the
research of the Roman
solar cults, deities and
rituals
Nurturing Roman
Imperialism in the
Localizing Traditions of
the East

Warsaw, Poland, 1921 X 2017
Институт за
македонски јазик
„Крсте Мисирков“
– Скопје, 15 – 16 XI
2017
Институт за
македонски јазик
„Крсте Мисирков“
– Скопје, 17 – 18
мај 2018
26 – 27 април,
Штип, 2018

Барселона,
Шпанија,
8 септември 2018

Барселона,
Шпанија,
6 септември 2018

19th International Congress
of Classical Archaeology

Келн/ Бон,
Германија,
22 мај 2018

International Conference
‘Imperialism and identities
at the edges of the Roman
World 4’

Петница, Србија,
21 септември 2018
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Љубен Тевдовски

Floral and Zoomorphic
Motifs in South Balkans
Early Christian Art as
Indicators for the Process
of Shaping of Early
Christian Dogma in the
Wider Spiritual Koinē

Љубен Тевдовски

Defining archaeology –
between the natural method
and social theory

Љубен Тевдовски

Archaeological and
Cultural Cooperation
between Greece and
Macedonia - experiences
and perspectives

Љубен Тевдовски

Traditions, Capacities
and Responsibility
of Archaeology in
Confronting the Key
Challenges of the
Contemporary World

Љубен Тевдовски

We are followers of the
same muse, pardon me,
scientific discipline. Their
script is just not updated
yet!

17th International Congress
of Christian Archaeology,
Utrecht, Netherland

International Conference
“Disciplinary in
Archaeology”, Austrian
Academy of Sciences &
OREA
Cultural Cooperation
Panel, CCSThessaloniki,
Columbia University &
Navarino Network
23th Annual Conference of
the European Association of
Archaeologists,
Session: Present Identities
from the Past - Providing
a Meaning to Modern
Communities, Twenty-five
Years after Maastricht:
Archaeology and Europe’s
future
23th Annual Conference of
the European Association of
Archaeologists,
Session: Archaeology and
the European Far-Right Attitudes and Responses

Утрехт, Холандија,
2 јули 2018

Виена, Австрија,
17 октомври 2017

Солун,
1 октомври 2017

Мастрихт,
Холандија,
2 септември 2017

Мастрихт,
Холандија,
3 септември 2017

Годишен извештај

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ
Извештајот за работата на деканот на Правниот факултет за периодот
од 15 септември 2017 до 15 септември 2018 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 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 сочинуват избраните редовни и
вонредни професори, доценти, како и претставници на соработниците и
студентите.
Декан - избор на декан
Ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“, проф. д-р Блажо Боев,
на 15.9.2015 со Одлука дел. бр. 0204-968/8 од 15.9.2015 година го избра
проф. д-р Јован Ананиев за декан на Правниот факултет. Со Одлука
на Универзитетскиот сенат дел. бр. 0201-970/16 од 15.9.2015 година е
потврдена Одлуката за избор проф. д-р Јован Ананиев за декан на Правниот
факултет.
Во периодот од формирањето на факултетот во 2007 година до
јуни 2011 година декан на Правниот факултет беше проф. д-р Стеван
Алексоски.
За продекан на Правниот факултет со одлука на Наставно-научниот
совет дел. бр. 1602-150/7 од 3.10.2011 година е избран проф. д-р Љупчо
Сотироски.
Подоцна за продекан на Правниот факултет со Одлука на Наставнонаучниот совет дел. бр.1602-108/7 од 2.7.2013 г. е избрана доц. д-р Борка
Тушевска.
Наставно-научниот совет на Правен факултет со Одлука дел бр.1102237/2 од 17.9.2015 година за продекан на Правен факултет е избрана доц.
д-р Олга Кошевалиска.
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Структура
Реден
број

Презиме и име

Звање

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

Ананиев Јован
Беловски Војо
Камбовски Игор
Денкова Јадранка
Мајхошев Андон
Стојановски Страшко

редовен професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор

Во
редовен
работен
однос
да
да
да
да
да
да

7.

Тушевска Борка

вонреден професор

да

8.
9.
10.
11.
12.

вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор
доцент
доцент

да
да
да
да
да

доцент

да

14.

Јосифовиќ Ивица
Тодорова Билјана
Кошевалиска Олга
Маролов Дејан
Мишева Кристина
Никодиновска
Крстевска Ана
Амповска Марија

доцент

да

16.

Шутова Милица

доцент

да

13.
15.

Апасиев Димитар

17.

Максимова Елена

18.

Витларов Тодор

19.

Нанев Лазар

20.
21.
23.

Димитриева Јасмина
Попоска Жанета
Медарска Апостолова
Љубица
Алчинова Маргарета

26.

Ронкова Невенка

27.

Удовалиева Аница

22.

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

Со
договор за
ангажирање

да
да
/

да

/

да

/
/

да
Да

секретар

да

/

технички секретар
советник за
студентска архива Штип
советник за
студентска архива Струмица

да

/

да

/

да

/

Катедри
Катедра по политички и правно-политички науки (раководител на
катедрата проф. д-р Јадранка Денкова)
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Годишен извештај

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 (раководител на катедрата проф. д-р
Игор Камбовски)
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
односи, наследните односи, облигационите односи и специфичната пракса
во граѓанската сфера во рамките на Европската Унија.
Катедра по деловно право (раководител на катедрата доц. д-р
Кристина Мишева)
Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната
дејност во сферата на трговските односи, царината, шпедицијата,
транспортот, правните односи врзани за трговските друштва, финансиите,
управувањето во рамките на една стопанска организација, трудовите
односи и специфичната материја врзана за европското деловно право.
Катедра по казнено право (раководител на катедарата доц. д-р
Олга Кошевалиска)
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 казненоправна судска пракса.
Катедра по меѓународни односи и европско право (раководител на
катедарата доц. д-р Ана Никодиновска Крстевска)
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.

-

-

Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
153. седница на ННС одржана на 17.10.2017 год.
Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 1102-170/18 од
18.9.2017 година за покриеноста на наставата за прв циклус студии
за учебната 2017/2018 година на Правен факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за усвојување на програма за промоција на Правен факултет.
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-

-

-

-
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Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и програма за
издавачка дејност за 2018 година на Правен факултет.
Одлука за организирање на превоз на студенти до Собрание на РМ
во Скопје.
Одлука за формирање на комисија за упис на студенти на втор циклус
студии за учебната 2017/2018 година.
Заклучок за укинување на листата на теми за магистерски труд за
учебната 2017/2018 на Правен факултет.
Заклучок за укинување на листата на теми за дипломски трудови за
учебната 2017/2018 на Правен факултет.
Одлука за формирање на комисија за полагање на испит од втор циклус
студии Воена дипломатија и безбедносни системи и Меѓународни
економски односи и глобални политички процеси.
Одлука за организирање на расправа за состојбите и перспективите
на правното образование во Р Македонија.
Одлука за изземање од комисија за промоција на Правен факултет на
вон. проф.д-р Страшко Стојановски.
Одлука за одредување на ментори за студиските програми на
генерацијата 2017/2018 на студиските програми на Правен факултет.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Наталија Џидрова под наслов „Собирање и изведување
на доказите во кривичната постапка“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Мартина Костадиновска
под наслов „Односот помеѓу централни органи и органи на локалната
самоуправа при остварување на контрола и надзор во Источнопланскиот регион“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Благица Кицева под наслов „Улогата на меѓународната
дипломатија во разрешувањето на вооружениот конфликт од 2001
година во Република Македонија“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Филип Петровски под наслов „Мерката конфискација
и проширена конфискација, како еден од инструментите во борбата
против организираниот криминал и корупција“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Катерина Крушарска под наслов „Право на синдикално
организирање во приватниот сектор“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Далибор Колевски под наслов „Договори за вработување
и флексибилност на работниот однос“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Кирил Тимов под наслов
„Улогата на народниот правобранител во заштитата на човековите
права во кривичната постапка“.

Годишен извештај

-

-

Одлука за избор на рецензенти за издавање на монографија со наслов
„Основ на граѓанско-правната одговорност за причинетата штета“.
Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник со наслов
„Граѓанско општество“.
Одлука за набавка на бела табла.
Одлука за отсуство на проф. д-р Јован Ананиев за периодот од
30.10.2017 год. до 31.10.2017 год.
Одлука за отсуство на проф. д-р Јован Ананиев за периодот од
4.12.2017 год. до 8.12.2017 год.
Одлука за отсуство на доц.д-р Кристина Мишева за периодот од
31.10.2017 год.
Одлука за организирање на превоз од Струмица-Штип-Струмица.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/23 од 26.9.2017
год. поднесено од Тања Шпритова, студент на насока новинарство и
односи со јавноста, за активирање на студиите.
Одлука за мирување на студиите на студент Аница Костадинова,
студент на насоката Правни студии – Струмица.
Одлука за мирување на студиите на студент Христина Ристеска на
насока Правни студии – Штип.
Одлука за промена на статусот на студентот Александар Иваноски.
Одлука за за промена на статусот на студентот Дијана Тасевска.
Одлука за за промена на статусот на студентот Ивона Јовановска.
Одлука за за промена на статусот на студентот Лазар Ласков.
Одлука за за промена на статусот на студентот Стефан Гачев.
Одлука за за промена на статусот на студентот Тамара Димова.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Дејан Андов под наслов „Извршување заради наплата на
парично побарување“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од Душица Јованова бр.на индекс 071593 под наслов „Поим на
застареност“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од Миле Петрески бр.на индекс 071780 под наслов „Појава развој и
карактеристики на колективното преговарање во РМ“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Мери Серафимова бр.на индекс 071537 под наслов
„Принцип на еднаквост на страните“.
Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр. 1002-27/8 од
17.10.2017 година од Елисавета Бумбарова.
Одлука за одбивање на Барањето со дел. бр. 1005-27/7 од 13.10.2017
година од Кристина Велковска.
154. седница на ННС одржана на 7.11.2017 год.
Усвојување на записниците од 152. и 153. седница на ННС на Правен
факултет.
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-

-

-
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Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на деканот
за период од 15.9.2016 до 15.9.2017 година.
Одлука за покриеност на наставата за втор циклус студии за учебната
2017/2018 година на Правен факултет.
Одлука за усвојување на рецензија за монографија со наслов „Основ
на граѓанско-правната одговорност за причинета штета“ од авторот
доц. д-р Марија Амповска.
Одлука за организирање на превоз Струмица-Штип-Скопје и обратно.
Одлука за организирање на превоз Струмица-Скопје и обратно за
посета Уставен суд.
Одлука за организирање на превоз за посета на Казнено-поправен
дом - Штип за студенти од Правен факултет - Струмица и Правен
факултет – Штип.
Одлука за организирање на превоз за посета на Берзата на хартии од
вредност на Р Македонија.
Одлука за организирање на превоз за учество на работилница
„Слобода на изразување“ Скопје-Штип-Скопје.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Филип Петровски под
наслов „Мерката конфискација и проширена конфискација, како
еден од инструментите во борбата против организираниот криминал
и корупција“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Катерина Крушарска
под наслов „Право на синдикално организирање во приватниот
сектор“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Горан Мирковски под
наслов „Слобода на медиумите: споредбена анализа во државите од
Балканот“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Елизабета Најдова под наслов „Компаративна анализа на
начинот на комуникација на јавната администрација во Европската
Унија и јавната администрација во Република Македонија: вистински
сервис на граѓаните или бирократска поставеност“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Бојан Геровски под наслов „Супервизија на банкикомпаративни аспекти“.
Одлука за избор на рецензенти за издавање учебник со наслов
„Медиумско право“.
Одлука за отсуство на доц.д-р Кристина Мишева за периодот од
15.1.2018 год. до 19.1.2018 г.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/26 од 7.11.2017
год. поднесено од Александар Спасовски, студент на насока модул
Европско право, за активирање на студиите.

Годишен извештај

-

-

-

Одлука за одобрување на Барањето бр.1005-23/21 од 6.11.2017 год.
од студент Мери Веселинова за промена на статусот на студентот од
редовен во вонреден, на насоката Правни студии – Штип.
Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр. 1002-27/9 од
7.11.2017година од Силвија Костовска – студент на прв циклус на
насока Правни студии, за враќање на погрешно уплатените средства
во висина од 1000 денари.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/110 од 13.10.2017
година од Даниела Ристова Петковска.;
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/126 од 17.10.2017
година од Марјан Јорданов.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/111 од 13.10.2017
година од Стојан Парчеклиев.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/108 од 13.10.2017
година од Дејана Дејановска.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/115 од 13.10.2017
година од Даниела Иванова.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/107 од 13.10.2017
година од Игор Ефремов.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/114 од 13.10.2017
година од Македонка Илијева.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/157 од 1.11.2017
година од Јани Павловски.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/159 од 1.11.2017
година од Мирјета Бајрамовска.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/109 од 13.10.2017
година од Даниела Ѓурова.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/155 од 1.11.2017
година од Илија Здравев.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/113 од 13.10.2017
година од Катерина Ѓоргиева.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/114 од 13.10.2017
година од Македонка Илијева.
155. седница на ННС одржана на 14.11.2017 год.
Одлука за запишување на втор циклус на Рената Митрева.
Одлука за запишување на втор циклус на Ана Клесова.
Одлука за запишување на втор циклус на Андреј Митевски.
Одлука за запишување на втор циклус на Бобан Ристов.
Одлука за запишување на втор циклус на Даниел Недков.
Одлука за запишување на втор циклус на Иван Николов.
Одлука за запишување на втор циклус на Ивана Стојанова.
Одлука за запишување на втор циклус на Катрин Паризова.
Одлука за запишување на втор циклус на Наташа Донева.
Одлука за запишување на втор циклус на Наташа Иванова.
Одлука за запишување на втор циклус на Наташа Митрушева.
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Одлука за запишување на втор циклус на Снежана Тачевска.
Одлука за запишување на втор циклус на Филип Кулаков.
Одлука за запишување на втор циклус на Иван Недев.
Одлука за запишување на втор циклус на Ирена Манчева.
Одлука за запишување на втор циклус на Љубомир Илиевски.
Одлука за запишување на втор циклус на Марина Карова.
Одлука за запишување на втор циклус на Радмила Ердељанова.
Одлука за запишување на втор циклус на Сања Петковска.
Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на студиската
програма Студии по граѓанско право 60 ЕКТС на втор циклус студии
на Правен факултет.
Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на студиската
програма Студии по деловно право 60 ЕКТС на втор циклус студии
на Правен факултет.
Одлука за усвојување на елаборатот за акредитација на студиската
програма Студии по Европско право 60 ЕКТС на втор циклус студии
на Правен факултет.
Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на студиската
програма Казнено право 60 ЕКТС на втор циклус студии на Правен
факултет.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Бојан Геровски под
наслов „Супервизија на банки - компаративни аспекти“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Благица Кицева под
наслов „Улогата на меѓународната дипломатија во разрешувањето на
вооружениот конфликт од 2001 година во Република Македонија“.
Одлука за превоз за посета на Берзата на хартии од вредност на Р
Македонија.
Одлука за превоз за посета на Делегација на Европска Унија во
Скопје.
Одлука за превоз за посета на Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и до МРТ во Скопје.
Одлука за превоз за посета на Народен правобранител во Скопје.
Одлука за превоз на студентите Струмица-Штип-Струмица.
Предлог-одлука за одобрување на средства во висина од 3800 денари
за набавка на пехар за натпреварот за Денови на симулирано судење.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/27 од 14.11.2017
поднесено од Никола Миличински, студент на насока Применета
политика и дипломатија модул Европско право, за активирање на
студиите.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/22 од 9.11.2017 год.
од студентот Стојан Илиев за одобрување за промена на статусот
на студентот од редовен во вонреден, на насоката Правни студии Струмица.

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски
труд од студентот Велика Никова бр.на индекс 071788 под наслов
„Стекнување без основа во македонското право“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Мартина Георгиева бр.на индекс 071522 под наслов
„Овластувања и обврски на членовите на Советот на Народната
банка на Република Македонија“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Сашка Вељковска бр.на индекс 071407 под наслов
„Процесните аспекти на поништувањето на договорот за доживотна
издршка“.
156. седница на ННС одржана на 19.12.2017 год.
Усвојување на записниците од 154. и 155. седница на ННС на Правен
факултет.
Одлука за утврдување на предлог-кандидати за избор на проректор
на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и ги утврди проф. д-р Нина
Даскаловска, вонреден професор на Филолошки факултет и проф.
д-р Ленче Милошева, редовен професор на Факултет за медицински
науки;
Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 1102-187/10 од
19.10.2017 година за покриеноста на наставата за прв циклус студии
(зимски и летен семестар) за учебната 2017/2018 година на Правен
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за преземање на преостанати обврски за доц. д-р Олга
Кошевалиска.
Одлука за избор на секретар на замена на Правен факултет.
Одлука за усвојување на рецензија на ракописот со наслов „Граѓанско
општество“ од авторот вон. проф. д-р Страшко Стојановски.
Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност
на Бојана Трајчева, студент на студиска програма Новинарство и
односи со јавноста - Штип.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Даниела Свиркова под наслов „Надомест на штета
причинета со сообраќајна несреќа – улогата на задолжителното
осигурување од одговорност во сообраќајот“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Ева Младенова под наслов „Инвестициски фондови со
посебен осврт на отворените инвестициски фондови“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Сузана Данаилова под наслов „Значење на индициите при
откривање и докажување на општ криминалитет“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Луција Кашуба под наслов „Договор за франшиза како
дел од франшизиг дејности“.
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Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Мицевска Каролина под наслов „Влијанието на
односите со јавноста и социјалните медиуми врз јавносто мислење“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Сибел Демирова под наслов „Македонската
дипломатија од независноста до 2016 година“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Весна Анастасова под наслов „Улогата на МОТ во
заштитата на правата на вработените со акцент на правата на жената
и децата“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Билјана Панева Парлеева под наслов „Кривични
аспекти на говорот на омраза и нивно санкционирање“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Елизабета Најдова под
наслов „Компаративна анализа на начинот на комуникација на јавната
администрација во Европската Унија и јавната администрација
во Република Македонија: вистински сервис на граѓаните или
бирократска поставеност“.
Одлука за утврдување на два изборни - универзитетски предмети што
се слушаат на прв циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип.
Одлука за издавање на студентско списание Student’s Social Science
Journal бр.4 на Правен факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/28 од 19.12.2017
год. поднесено од Бранкица Наџакова, студент на насока Јавна
администрација - Штип, за активирање на студиите.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/29 од 19.12.2017
год. поднесено од Горан Јосифов, студент на насока Правни студии Штип, за активирање на студиите.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/23 од 19.12.2017 год.
од студент Ангел Алексов за одобрување за промена на статусот на
студентот од редовен во вонреден, на насоката Правни студии - Штип.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Наташа Партинова бр.на индекс 071791 под наслов
„Правна уреденост на професионалната одговорност во правото на
Р Македонија“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Стефанија Мијалкова бр.на индекс 071849 под наслов
„Говор на омраза во медиумите: македонско искуство“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Стефанија Мијалкова бр.на индекс 071849 под наслов
„Говор на омраза во медиумите: македонско искуство“.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-27/10 од 19.12.2017. од
студент Тања Трајкова за одобрување за враќање на вишок уплатен
средства.

Годишен извештај

-

-

Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/177 од 7.12.2017
година од Слободан Ивановски, студент на втор циклус студии на
Правен факултет.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/163 од 4.12.2017
година од Влатко Нацев, студент на втор циклус студии.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/170 од 19.12.2017
година од Игор Петров студент на втор циклус студии;
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/173 од 7.12.2017
година од Јелена Ангелова, студент на втор циклус студии.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/173 од 7.12.2017
година од Јелена Ангелова, студент на втор циклус студии.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/175 од 13.11.2017
година од Ана Наунова, студент на втор циклус студии.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/158 од 20.11.2017
година од Анкица Ѓеновска, студент на втор циклус студии.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/172 од 13.11.2017
година од Вера Параклиева, студент на втор циклус студии.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/174 од 13.11.2017
година од Магдалена Глигорова, студент на втор циклус студии.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/176 од 13.11.2017
година од Мишко Чолаков, студент на втор циклус студии.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/170 од 13.11.2017
година од Слаџана Ефтимова, студент на втор циклус студии.
157. седница на ННС одржана на 6.2.2018 год.
Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за избор на
еден наставник во насловно звања насловен вонреден професор за
наставно-научната област казнено право.
Одлука за формирање на комисија за упис на студенти на втор циклус
студии за учебната 2017/2018 година втор уписен рок.
Одлука за усвојување на рецензија на ракописот со наслов „Медиумско
право“ од авторот вон. проф. д-р Андон Мајхошев.
Одлука за организирање на 5. меѓународна конференција под наслов
„Општествените промени во глобалниот свет“ на Правен факултет.
Одлука за издавање на зборник од 5. меѓународна конференција на
Правен факултет под наслов „Општествените промени во глобалниот
свет“.
Одлука за организирање на Ораторска вечер на Правниот факултет
2018.
Одлука за утврдување на членови на ННС за летен семестар во
учебнат 2017/2018 година на Правен факултет.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Луција Кашуба под
наслов „Договор за франшиза како дел од франшизиг дејности“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Ева Младенова под
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наслов „Инвестициски фондови со посебен осврт на отворените
инвестициски фондови“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Соња Алексова под наслов „Местото и улогата на јавниот
обвинител во предистражната постапка“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Валентина Пачарска под наслов „Односите помеѓу Р
Македонија и Р Грција и времената спогодба“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Марија Симонова под наслов „Реформите
во безбедносниот сектор со посебен акцент на тајните служби и
системите за следнење на комуникации“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Марина Стаменковска под наслов „Комуникација во
администрацијата на единиците на локална самоуправа со акцент на
општини во Источно-планскиот регион“.
Одлука за замена на досегашниот член проф. д-р Јован Ананиев
со проф. д-р Страшко Стојановски во Организацискиот одбор на
меѓународната конференција под наслов „Општествените промени
во глобалниот свет“.
Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/3 од
5.2.2018 од доц. д-р Кристина Мишева.
Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр. 0801-2/2 од
2.2.2018 од доц.д-р Димитар Апасиев.
Предлог-одлука за одобрување на средства за Ораторската вечер
2018 на Правен факултет.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/1 од 6.2.2018 год. од
студент Трајче Арсов за одобрување за промена на статусот на сту
дентот од редовен во вонреден, на насоката Применета политика и
дипломатија – Штип.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Билјана Стојчева, бр.на индекс 071661 под наслов
„Осигурување на имот“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Верица Чушкова, бр.на индекс 071798 под наслов
„Владение, поим и видови“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Стефанија Мијалкова, бр. на индекс 071849 под наслов
„Говор на омраза во медиумите:македонско искуство“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Ивана Алексовска, бр.на индекс 071728 под наслов
„Анализа на известувањето на медиумите за правата на детето“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Јелена Спасевска, бр. на индекс 071553 под наслов
„Осигурување на лица во правен систем на Република Македонија“.

Годишен извештај

-

•
-

-

Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Мартина Наунова, бр.на индекс 071546 под наслов
„Злосторничко здружување“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски
труд од студентот Филип Жежов бр.на индекс 071759 под наслов:
„Незаконски стекнати докази во кривична постапка“.
158. седница на ННС одржана на 20.2.2018 год.
Усвојување на записници од 156. и 157. седница на ННС;
Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) за 2018 година од наставниците на Правен факултет.
Одлука за бројот на студентите кои ќе се запишат на Правниот
факултет на прв циклус студии во академската 2018/2019 година.
Одлука за распишување на Конкурс за упис на студенти на втор
циклус во учебната 2018/2019 година на Правен факултет.
Предлог-одлука за организирање на прва студентска конференција
со наслов Бугарија и Македонија: различни предизвици заедничка
европска иднина.
Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 1102-223/4 од
22.12.2017 година за покриеноста на наставата за прв циклус студии
за учебната 2017/2018 година на Правен факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Златко Бакев под наслов „Менаџирање на односите со
јавноста во јавното обвинителство на Република Македонија“.
Одлука за запишување на втор циклус на А.Трајкова.
Одлука за запишување на втор циклус на Е.Орцева.
Одлука за запишување на втор циклус на Е.Трајковска.
Одлука за запишување на втор циклус на А.Коцева.
Одлука за запишување на втор циклус на Д.Андов.
Одлука за запишување на втор циклус на Д.Јованова.
Одлука за запишување на втор циклус на И.Глигоров.
Одлука за запишување на втор циклус на И.Наков.
Одлука за запишување на втор циклус на И.Павлова.
Одлука за запишување на втор циклус на М.Георгиева.
Одлука за запишување на втор циклус на М.Ристова.
Одлука за запишување на втор циклус на П.Цветанов.
Одлука за запишување на втор циклус на Р.Китановска.
Одлука за запишување на втор циклус на Р.Лазаров.
Одлука за запишување на втор циклус на С.Сејфединова.
Одлука за запишување на втор циклус на М.Петрески.
Одлука за запишување на втор циклус на Н.Ѓурѓај.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Елица Божиновска под наслов „Акредитивот како
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инструмент за плаќање во меѓународниот промет на стоки и услуги“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Цветанка Захова под наслов „Одговорност на
превозникот во мултимодален превоз на стоки“.
Одлука за плаќање на котизација на доц. д-р Кристина Мишева.
Одлука за отсуство на доц. д-р Марија Амповска за периодот
од 12.4.2018 год. до 14.4.2018 и покривањето на трошоците за
конференцијата.
Одлука за отсуство на проф. д-р Страшко Стојановски за периодот
од 12.4.2018 год. до 14.4.2018 и покривањето на трошоците за
конференцијата.
Одлука за отсуство на проф. д-р Игор Камбовски за периодот
од 12.4.2018 год. до 14.4.2018 и покривањето на трошоците за
конференцијата.
Одлука за одобрување на превоз на ученици од средните школи во
Кочани, заради присуство на Ораторските вечери.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски
труд од студентот Захаринка Божинова бр.на индекс 071653 под
наслов: „Посебна заштита на одредени категории на работници во
меѓународно правните инструменти и националното законодавство“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Ивана Захариева бр.на индекс 07753 под наслов: „Право
на здравствена заштита и здравствено осигурување во Република
Македонија“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Ирена Пешкирска бр.на индекс 072378 под наслов:
„Правниот режим на работното време, паузите, одморите и отсуствата
во македонското трудово законодавство и практика“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски
труд од студентот Павлинка Ѓоргиева бр.на индекс 071566 под
наслов: „Меѓународна организација на трудот :историски развој,
организациона структура, улога и нормативна функција“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски
труд од студентот Ратка Цргарова бр.на индекс 071807 под наслов:
„Законска поставенсот на инспекцискиот надзор во РМ-предности и
недостатоци“.
Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1002-82/6 од
16.2.2018 година од студентот на втор циклус Наташа ГребенароваТеофиловска за прво и второ продолжување.
Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1002-82/7 од
16.2.2018 година од студентот на втор циклус Наташа ГребенароваТеофиловска за продолжување на рокот за завршување на студии од
втор циклус најдоцна до септември 2017 година.

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

-

159. седница на ННС одржана на 27.3.2018 год.
Усвојување на записник од 158. седница на ННС.
Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звање за наставно-научната област трудово право.
Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност
на Ана Стојанова, студент на студиска програма правни студии Штип.
Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност.
Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност
на Андреј Стоиловски студент на студиска програма правосудна
насока - Штип.
Одлука за измена на Одлука дел.бр. 1102-223/30 од 22.12.2017 година
за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд, под
наслов: „Значење на индициите при откривање и докажување на
општ криминалитет“ од кандидат Сузана Данаилова.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд од
кандидатот Анкица Ѓеновска под наслов „Демократските капацитети
и поставеноста на советите на општините од Источнопланскиот
регион“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Даниел Недков под наслов „Правна уреденост на
правото на надомест на нематеријална штета во случај на сообраќајна
несреќа во правниот систем на Република Македонија“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Даниела Свиркова
под наслов „Надомест на штета причинета со сообраќајна несреќа
– улогата на задолжителното осигурување од одговорност во
сообраќајот“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Соња Алексова под
наслов „Местото и улогата на Јавниот обвинител во предистражната
постапка“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Златко Бакев под наслов
„Менаџирање на односите со јавноста во јавното обвинителство на
Република Македонија“.
Одлука за дополнување на Одлуката дел.бр. 1102-187/14 од 19.10.2017
за предлог годишниот план за издавачка дејност за 2018 година.
Одлука за отсуство на доц. д-р Марија Амповска за периодот од
18.5.2018 год. до 19.5.2018 год. и покривањето на трошоците за
конференцијата.
Одлука за отсуство на доц. д-р Кристина Мишева за периодот од
18.5.2018 год. до 19.5.2018 год. и покривањето на трошоците за
конференцијата.
Одлука за одобрување на превоз за посета на Јавното обвинителство
во Скопје и посета на Одделот за криминалистичка технологија при
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МВР во Скопје за студенти од Правен факултет Штип и Струмица.
Одлука за одобрување на превоз за 14 студенти од Правен факултет
– Штип.
Одлука за одобрување на превоз за 15 ученици од средното училиште
„Љупчо Сантов“ од Кочани, заради присуство на Симулирано судење.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од
студентот Абдул Амедов бр.на индекс 071826 под наслов: „Постапка
за одземање на деловната способност“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Ангел Стоилковски бр.на индекс 071534 под наслов:
„Поим, цел и видови на застапништво“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Катерина Влахова бр.на индекс 072049 под наслов:
„Основни белези на објективната одговорност во македонското
право“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од
студентот Методи Донски бр.на индекс 071678 под наслов: „Договор
за алотман со посебен осврт на обврските на туристичките агенции“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од
студентот Росана Христова бр.на индекс 071774 под наслов: „Обуки
на јавната и државна администрација“.
Предлог-мислење за прифаќање на Барањето бр. 1002-27/1 од
26.03.2018 година од Ирена Пешкирска студентна втор циклус
студии.
160. седница на ННС одржана на 8.5.2018 год.
-Усвојување на записник од 159. седница на ННС;
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс за избор
на еден наставник во сите звања за наставно-научна област трудово
право, и тоа е д-р Војо Беловски.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научна област трудово право.
Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта по предметот
Малолетничко казнено право од авторите доц. д-р Олга Кошевалиска
и насл. вон. проф. д-р Лазар Нанев.
Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум по предметот
Малолетничко казнено право од авторите доц. д-р Олга Кошевалиска
и насл. вон. проф. д-р Лазар Нанев.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Иван Николов под наслов „Предности и недостатоци
при определување на мертките за обезбедување на присуство во
период од 2013 до 2017 година на Апелациското подрачје – Штип“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Марина Стаменковска под наслов „Комуникација
во единиците на локалната самоуправа со акцент на интерната
комуникација“.

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-
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Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Александар Младеновски под наслов „Лажните вести
како негативна појава во медиумското информирање во западните
демократии“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Дарко Стојанов под наслов „Улогата на Европската
Унија во процесот на демократизација на Република Македонија3.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Наташа Иванова под наслов „Институтот „Убиство“ –
Компарација помеѓу неговото регулирање во Република Македонија
и неговото регулирање во САД и Германија“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Кирил Гоџиров под наслов „Дипломатската поставеност
и делување на ЕУ со осврт на дипломатското влијание кон Западен
Балкан“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот
труд на кандидатот Жаклина Стојанова под наслов „Положбата на
странските работници, мигрантите и лицата без државјанство според
меѓународното важечко право“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Симеон Рибарев под наслов „Компаративно правни
аспекти на договорот за градење“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Дејана Дејановска под наслов „Компаративно правни
аспекти на концептот на пробивање на велот на правното лице“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот
труд на кандидатот Цветанка Захова под наслов „Одговорноста на
превозникот во мултимодален превоз на стоки“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Елица Божинова под наслов „Акредитивот како
инструмент за плаќање во меѓународниот промет на стоки и услуги“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Сузана Данаилова под
наслов „Значење на индициите при откривање и докажување на општ
криминалитет“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Далибор Колевски под
наслов „Договори за вработување и флексибилност на работниот
однос“.
Одлука за плаќање на котизација на проф. д-р Јадранка Денкова
за 1 труд за учество на XIV конференција на тема „Стратешки
менаџмент“, што се одржа од 25 до 27 мај 2018 година во Белград.
Одлука за отсуство на доц. д-р Дејан Маролов во период од 4.6.2018
год. до 8.6.2018 година поради добиена покана за визитинг професор
Mediterranea international centre for human rights research, University
of Reggio Calabria.
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Одлука за отсуство на проф. д-р Јован Ананиев во период од 28.5.2018
год. до 30.5.2018 година поради присуство на семинар на Правниот
факултет, Загреб, Р Хрватска.
Одлука за отсуство на проф. д-р Страшко Стојановски во период од
11.5.2018 год. до 13.5.2018 година поради учество на меѓународна
научна конференција, во Охрид, Р Македонија.
Одлука за одобрување на превоз за посета „Денови на студентите
по новинраство и односи со јавноста од РМ» за студенти од насока
Новинарство и односи со јавност од Скопје.
Одлука за прифаќање на Барање бр.1505-27/2 од 7.5.2018 година од
студент Теодора Новеска.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Димитар Атанасовски бр.на индекс 07351 под наслов
„Вонредни правни лекови во парнична постапка, со посебен акцент
на ревизија“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Јовче Арсовски бр.на индекс 072048 под наслов „Поим
и видови на деловна способност“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Марија Божинова бр.на индекс 071739 под наслов:
„Улогата на јавниот радиодифузен сервис во информирањето на
граѓаните“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од
студентот Ристо Чанев бр.на индекс 071735 под наслов „Стекнување
право на сопственост“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од
студентот Силвија Беќарова бр.на индекс 071304 под наслов „Жртви
на семејно насилство“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски
труд од студентот Симона Манева бр.на индекс 071796 под наслов
„Правна структура и поделба во рамки на концептот на објективна
одговорност во македонското право“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Стефанија Славевска бр.на индекс 071092 под наслов
„Извршување на казната затвор според Законот за извршување на
санкции“.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/26 од 3.4.2018 година
од Валерија Трајчева (моминско Атанасовска).
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/23 од 3.4.2018 година
од Љубица Ѓорѓиева.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/25 од 3.4.2018 година
од Милена Крушарева.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/24 од 3.4.2018 година
од Маја Николова.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/27 од 3.5.2018 година
од Слободан Ивановски.

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

-

Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд под
наслов „Методи и техники за откривање и фиксирање на најчести
траги при кривично дело кражба, тешка кражба и разбојничка
кражба“ од кандидатот Љубица Ѓорѓиева.
Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд под
наслов „ Методика на откривање на разбојништвата и истражување
на значењето на цртите на криминалната личност на разбојниците “
од кандидатот Милена Крушарева.
Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд
под наслов „Методика на откривање на различни видови на кривични
дела од областа на имотниот криминалитет“ од кандидатот Маја
Николова.
161. седница на ННС одржана на 18.5.2018 год.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Дејана Дејановска под
наслов „Компаративно правни аспекти на концептот на пробивање на
велот на правното лице“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Цветанка Захова под
наслов „Одговорноста на превозникот во мултимодален превоз на
стоки“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Симеон Рибарев под
наслов „Компаративно правни аспекти на договорот за градење“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Елица Божинова под
наслов „Акредитивот како инструмент за плаќање во меѓународниот
промет на стоки и услуги“.
162. седница на ННС одржана на 5.6.2018 год.
Усвојување на записник од 160. и 161. седница на ННС;
Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научната област казнено право на Правниот
факултет.
Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
насловно звање доцент/вонреден професор за наставно-научната
област казнено право на Правниот факултет.
Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звање за наставно научната област социјално право на Правниот
факултет.
Одлука за усвојување на покриеноста на наставата за прв циклус на
студии (зимски и летен семестар) за учебната 2018/2019 година на
Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за усвојување на покриеноста на наставата за втор циклус на
студии (зимски и летен семестар) за учебната 2018/2019 година на
Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
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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 2018/2019 година.
Одлука за усвојување на рецензија за ракописот за практикум по
предметот Малолетничко казнено право од авторите доц. д-р Олга
Кошевалиска и насл. вон. проф. д-р Лазар Нанев.
Одлука за усвојување на рецензија за ракописот скрипта по предметот
Малолетничко казнено право од авторите доц. д-р Олга Кошевалиска
и насл. вон. проф. д-р Лазар Нанев.
Одлука за измена на Одлука дел.бр.1102-83/7 од 31.3.2016 год.
за промена на називот на студиската програма наместо Применета
политика и дипломатија да биде Политички студии на прв циклус на
студии на Правен факултет.
Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 0801-2/36 од 4.6.2018
за плаќање на котизација за труд на доц.д-р Ана НикодиновскаКрстевска.
Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 0801-2/33 од 4.6.2018 за
плаќање на котизација за труд на вон.проф.д-р Борка Тушевска
Гавриловиќ.
Одлука за одобрување на Нарање дел.бр. 0801-2/23 од 4.6.2018 за
плаќање на котизација за труд на доц.д-р Димитар Апасиев.
Одлука за одобрување на барање дел.бр. 0801-2/22 од 04.06.2018 за
плаќање на котизација за труд на вон.проф.д-р Игор Камбовски.
Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 0801-2/34 од 4.6.2018 за
плаќање на котизација за труд на проф.д-р Јован Ананиев.
Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 0801-2/35 од 4.6.2018 за
плаќање на котизација за труд на вон.проф.д-р Јадранка Денкова.
Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 0801-2/22 од 4.6.2018 за
плаќање на котизација за труд на доц. д-р Марија Амповска.
Одлука за одобрување на Нарање дел.бр. 0801-2/25 од 4.6.2018 за
плаќање на котизација за труд на доц. д-р Милица Шутова.
Одлука за одобрување на барање дел.бр. 0801-2/26 од 4.6.2018 за
плаќање на котизација за труд на доц. д-р Олга Кошевалиска.
Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 0801-2/39 од 4.6.2018 за
плаќање на котизација за труд на вон. проф.д-р Војо Беловски.
Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 0801-2/24 од 4.6.2018 за
плаќање на котизација за труд на Златко Стојанов, Сашка Андонова
и Марина Карова.
Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 0801-2/21 од 4.6.2018 за
плаќање на котизација за труд на доц. д-р Кристина Мишева.
Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 0801-2/24 од 4.6.2018 за
плаќање на котизација за труд на вон. проф. д-р Страшко Стојановски.
Одлука за измена на Одлука дел.бр. 1102-79/38 од 9.5.2018 година
за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд, под
наслов „Дипломатската поставеност и делување на ЕУ со осврт на
дипломатското влијание кон Западен Балкан“ на кандидатот Кирил
Гоџиров.

Годишен извештај

-

-

-
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Одлука за одговорно лице за практична настава на Правниот факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, го определи проф. д-р
Андон Мајхошев, вонреден професор на Правниот факултет.
Одлука за одобрување на платено отсуство (сабатна година) на
доц. д-р Ана Никодиновска-Крстевска за периодот од 1.10.2018 до
30.9.2019 г.
Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Кристина Мишева за
периодот од 18.6.2018 год. до 22.6.2018 г.
Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Милица Шутова за
периодот од 24.6.2018 год. до 2.7.2018 г.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Христијан Митев бр.на индекс 071499 под наслов
„Влијанието на медиумите врз развојот на децата“ и за ментор се
определува доц. д-р Кирил Барбареев.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Клаудија Јефтимова бр.на индекс 07242 под наслов
„Правни и институционални аспекти на трудовата експлоатација во
процесот на трговија со луѓе“ и за ментор се определува вон.проф.
д-р Андон Мајхошев.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Елена Стефановска бр.на индекс 071520 под наслов:
„Етиологија и феноменологија на детско претстапништво“ и за
ментор се определува доц. д-р Олга Кошевалиска.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Верица Јосифова бр.на индекс 071946 под наслов
„Оставина“ и за ментор се определува вон. проф. д-р Игор Камбовски.
163. седница на ННС одржана на 19.6.2018 год.
Усвојување на записник од 162. седница. 		
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област казнено право.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во насловно звања доцент/вонреден професор звања за
наставно-научна област казнено право.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научна област социјално право.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Даниела Ристова-Петковска под наслов „Правна заштита
на субјектите и носителите на авторски и сродни права во Република
Македонија, споредбено со европското право на интелектуална
сопственост“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Слободан Ивановски
под наслов „Улогата на меѓународната организација на трудот во
креирањето на меѓународните стандарди на трудот“.
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Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд под
наслов „Улогата на Европската Унија во процесот на демократизација
на Република Македонија“ од кандидатот Дарко Стојанов.
Одлука за одобрување и покривање на трошоците за хотелско
сместување на четири професори од Универзитетот „Вороњеж“
во Русија по две ноќевања за учество на 5-тата Mеѓународна
конференција во организација на Правниот факултет.
Одлука за одобрување за рекламно-пропаганден материјал за 5-тата
Меѓународна научна конференција во организација на Правниот
факултет.
Одлука за организирање на превоз за учесниците на 5-тата
Меѓународна конференција на Правен факултет.
Одлука за одобрување за печатење сертификати, програма и постери
за 5-тата Меѓународна научна конференција во организација на
Правниот факултет.
Предлог-одлука за надомест на трошоците за лекторирање на
трудовите од студентите кои се објавуваат во меѓународното списание
на Правен факултет Student Social Science Journal од средствата што
ги плаќаат студентите на сметка за надомест за книжен фонд.
Одлука за одобрување на Барање бр. 1005-11/1 од 14.6.2018 година
од Симона Данилова.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Благица Петковска бр.на индекс 071746 под наслов
„Создавањето на ЕУ и договорот од Мастрихт“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од
студентот Дејан Михајлов бр.на индекс 071968 под наслов „Кривични
дела против здравјето на луѓето“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од
студентот Наташа Динчева, бр.на индекс 071665 под наслов „Улогата
на трудовата инспекција во заштитата на правата на вработените“.
164. седница на ННС одржана на 29.8.2018 год.
Усвојување на записник од 163. на ННС.
Одлука за избор на д-р Олга Кошевалиска во звање вонреден
професор за наставно-научната област казнено право.
Одлука за избор на д-р Лазар Нанев во звање насловен вонреден
професор за наставно-научната област казнено право.
Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област трудово право.
Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
насловно звање вонреден професор за наставно-научната област
казнено право.
Одлука за издавање на Годишен зборник бр. 8 на Правен факултет.
Одлука за дополнување на годишен план и програма за издавачка
дејност за 2018 година.

Годишен извештај
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-
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Одлука за доделување на привилегии на проф. д-р Војо Беловски за
предметите Трговско право и Меѓународни трговски договори.
Одлука за доделување на привилегии на доц. д-р Милица Шутова за
предметот Договорно право.
Одлука за измена на одлуката за формирање на комисии за комисиско
полагање по четврти пат за предметите на Правен факултет.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Кирил Гоџиров под
наслов „Дипломатската поставеност и делување на ЕУ со осврт на
дипломатското влијание кон Западен Балкан“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Марија Костова под наслов „Системот на казни во
Република Македонија и нивното влијание врз сузбивањето на
криминалитетот преку компаративна анализа со другите правни
системи“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Maja Николова под наслов „Методика на откривање на
различни видови кривични дела од областа на имотниот криминалите“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Љубица Горгиева под наслов „Методи и техники за
откривање и фиксирање на најчести траги при кривично дело: ситна
кражба, тешка кражба и разбојничка кражба“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Милена Крушарева под наслов „Методика на откривање
на разбојништвата и истражување на значењето на цртите на
криминалната личност на разбојниците“.
Одлука за определување на рецензенти за издавање на скрипта и
практикум по предметот Меѓународно јавно право од доц. д-р Дејан
Маролов, и тоа проф. д-р Јован Ананиев и доц. д-р Ана НикодиновскаКрстевска.
Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/46 од
29.8.2018 од доц. д-р Дејан Маролов.
Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/42 од
27.8.2018 од доц. д-р Кристина Мишева.
Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/44 од
27.8.2018 од доц. д-р Кристина Мишева.
Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/43 од
27.8.2018 од доц. д-р Марија Амповска.
Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/44 од
27.8.2018 од доц. д-р Марија Амповска.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Ален Кацаров бр.на индекс 071931 под наслов „Казнени
и криминолошки аспекти на феноменот корупција“ и за ментор се
определува доц. д-р Олга Кошевалиска.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од
студентот Александар Стефановски бр.на индекс 071863 под наслов
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„Новинарски жанрови со посебен осврт на основните новинарски
жанрови и за ментор се определува проф. д-р Андон Мајхошев.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од
студентот Верица Георгиева бр.на индекс 071924 под наслов „Правна
рамка на сексуалните деликти сторени спрема деца во македонското
законодавство“, и за ментор се определува доц. д-р Олга Кошевалиска.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Елеонора Гоцевска бр.на индекс 071978 под наслов
„Мрачниот интернет“, и за ментор се определува проф. д-р Страшко
Стојановски.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од
студентот Иван Анѓеловиќ бр.на индекс 071915 под наслов „Егзогени
фактори за појава на детското преставништво“, и за ментор се
определува доц. д-р Олга Кошевалиска.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски
труд од студентот Иван Буралиев бр.на индекс 071897 под наслов:
„Карактеристики на казненото право и системот на санкции за деца
согласно Закон за правда на децата“, и за ментор се определува доц.
д-р Олга Кошевалиска.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Ивана Здравкова, бр.на индекс 072004 под наслов
„Подоблици на правото на сопственост“, и за ментор се определува
проф. д-р Игор Камбовски.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Ирена Цијева, бр.на индекс 071772 под наслов „Начини
на стекнување и престанување на државјанството“, и за ментор се
определува проф. д-р Игор Камбовски.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Јосиф Рашидовски, бр.на индекс 071882 под наслов
„Третман на проблемот на дискриминација на ромите во медиумите“,
и за ментор се определува проф. д-р Андон Мајхошев.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски
труд од студентот Кирил Илиев, бр.на индекс 071544 под наслов
„Компаративна анализа на данок на имот во Република Македонија
и Република Хрватска“, и за ментор се определува доц. д-р Кристина
Мишева.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски
труд од студентот Марија Јовчева, бр.на индекс 07877 под наслов
„Откажување на договорот за вработување со посебен осврт на
откажувањето на договорот за вработување од деловни причини“, и
за ментор се определува проф. д-р Андон Мајхошев.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Милена Станишковска, бр.на индекс 071978 под наслов:
„Лажни вести во електронските медиуми“, и за ментор се определува
проф. д-р Страшко Стојановски.

Годишен извештај

-

Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд
од студентот Симона Стоикова, бр.на индекс 072006 под наслов:
„Право на службеност“, и за ментор се определува проф. д-р Игор
Камбовски.
Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на
единицата (го пополнува референтот во Одделот за прв циклус на
студии и референтот за втор и трет циклус на студии)
Просторни услови
Факултетот располага со една свечена сала, една предавалнa и една
импровизирана судница во Штип. Правниот факултет користи предавални
и во просториите на Факултетот за образовни науки во Штип. Најголем
дел од просторните услови на Факултетот се реновирани и санирани.
Издавачка дејност (зборници, книги)
Правниот факултет има специјална библиотека, како и читална
за студентите. Моментално се работи на нејзина компјутеризација со
можност за пребарување на интернет, електронско поврзување со други
библиотеки и нејзино мрежно поврзување со целиот наставнички кадар на
факултетот. Библиотеката располага со вкупно 12600 наслови од областа
на правото, општествените науки, комуникациите, новинарството и др.
Во оваа година од печат излезе Годишен зборник на Правен факултет
бр. 6 и бр.7 ).
Се одржа и 5. меѓународна конференција под наслов „Општествените
промени во глобалниот свет“ на Правен факултет во септември 2018
година
Издавање на БССР вол. 9 јуни 2017 година.
Научноистражувачка работа (проекти)
Домашни/меѓународни проекти

Датум
од-до

Опис на активностите
во тек на проектот:
Улогата и значењето
Анкети, посета на
Главен
1.11.2017
на државното
институцијата, учество
истражувач
до
правобранителство во
на конференции,
вон.проф.д-р
1.11.2018 правосудниот систем во
научни и стручни
Игор Камбовски
Република Македонија
трудови
Наслов на проектот

Позиција

Домашни/меѓународни проекти

Датум
од-до

Наслов на
проектот

Позиција

Опис на активностите во
тек на проектот:
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Кадровскиот
капацитет,
Од 2017 до
потребите и
2018
развојните
Одлука
потенцијали
на Сенат
на малите и
бр. 0201средни бизниси
545-9 од
во источно29.5.2017
планскиот
год
регион

-

-

-

Раководител на
проектот:
д-р Војо Беловски
Истражувачи:
вон. проф.
Борка Тушевска
Гавриловиќ;
вон. проф. Олга
Кошевалиска;
доцент Кристина
Мишева

Учество на конференции,
семинари и објавени
трудови во меѓународни
списанија

Објавени трудови
Доц. д-р Марија Амповска
Однос на отштетното право и правото на осигурување во
македонскиот правен систем. Годишен зборник на Правен факултет,
7. ISSN 1857-8713, декември, 2017.
Marija Ampovska, Lawyer’s professional liability insurance in
Macedonian Law, Универзитет у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици Правни факултет Зборник радова
„Универзално и особено у праву“ 2018.
Marija Ampovska, Compensation of damage in case of professional
liability in legal professions under the law of Republic of Macedonia,
Collection of Papers, International scientific conference “Law in the
context of addressing the challenges of the contemporary world” Faculty
of Law, University of Niš, 2018.
Осигурување од одговорност на извршителот во македонското
право, Зборник на трудови од Петта меѓународна научна конференција
Општествените промени во глобалниот свет, Штип, 2018.
Видови на стекнување без основа, Зборник на трудови од Петта
меѓународна научна конференција Општествените промени во
глобалниот свет, Штип, 2018.

Доц. д-р Димитар Апасиев
- Кривичните судења пред римскиот Сенат во време на императорот
Тибериј; УДК.343(37); Зборник на трудови од Петтата меѓународна
научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“
– Том I (Право), Правен факултет, Штип; ISBN: 978-608-244-548-9;
стр. 261–278.
Вон.проф.д-р Јадранка Денкова
–– Balkan Social Science Revie, Vol.11. No 11, Hihger education in Republic
of Macedonia: Challeneges and perspectives Stra sko Stojanovski,
Jadranka Denkova, Dejan Marolov, University”Goce Delcev Stip Faculty
of law, 20.06.2018.
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Годишен извештај

–– KNOWLEDGE – International Journal vol 23.1. May, Scientifis paper
2018 Budva Montenegro, Institute of knowledge management, Skopje
Maceodina, ISSN 1857-923X The influence of learning and knowledge
od the decision to choose life insurance, Jadranka Denkova, Branka
Denkova.
Проф. д-р Војо Беловски
–– Belovski, Vojo and Majhosev, Andon (2017) Трудово право. Faculty of
Law, University “Goce Delcev” - Stip. ISBN 978-608-244-383-6.
–– Belovski, Vojo and Majhosev, Andon (2017) Европското трудово
право и глобализацијата. IV Меѓународна научна конференција
„Општествените промени во глобалниот свет“. pp. 47-73. ISSN ISBN
978-608-244-423-9.
–– Belovski, Vojo (2017) Concept of a joint stock company. Journal of
Process Management – New Technologies International. pp. 25-27. ISSN
2334–7449 (online)/ 2334 735X (print).
–– Belovski, Vojo (2017) Права и обврски на работникот и
работодавачот, Општествените промени во глобалниот свет, 4.
ISSN 978-608-244-353-9
–– Belovski, Vojo (2017) Inspection in the field of employment relationships
and penalty provisions under the Labor Law. Journal of Process
Management New Technologies International, 5 (6). pp. 78-92. ISSN
2334-744.
–– Belovski Vojo, Општествените промени во глобалниот свет, 3-5 Sept
2018, Stip, Macedonia, Менаџментот и одлучувањето.
-

-

-

Доц. д-р Милица Шутова
Stefanovski, Ljubisa Sutova, Milica (2018) „Значај и функције жига
у пословном и потрошачком сектору”. Европско законодавство,
Београд.
Vlašković, Božin, Sutova, Milica (2018) Употреба индивидуалних
и колективних жигова за обележавање производа и услугапрема
Уредби бр.207/2009. XIV Мајско саветовање „Савремени правни
промет и услуге”, Kragujevac.
Zivkovska, Rodna, Przeska, Tina, Raskovski, Dragi and Sutova, Milica
(2018) Legal norms as building blocks of legal systems. International
magazine for social sciences “Vizione“, Skopje.
Мицковиќ, Дејан, Шутова, Милица (2018) Вршење на родителското
право по разводот на брак De LegeLata, De Lege Ferenda. Петта
меѓународна научна конференција „Општествените промени во
глобалниот свет“, Штип.
Sutova, Milica, Vlaškovic, Ksenija (2018) Legal protection of the
trademark rights in license agreement. Fifth international scientific
conference “Social change in the global world”, Stip.
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Вон. проф. д-р Олга Кошевалиска
–– Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2018)
Криминолошки аспекти на убиството на дете при пораѓање вршено
од страна на жена, Петта меѓународна научна конференција
„Општествените промени во глобалниот свет“.
–– Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2018)
Бангкочките правила lex ferenda за жената затвореник,Петта
меѓународна научна конференција „Општествените промени во
глобалниот свет“.
–– Koshevaliska, Olga, Tusevska Borka and Ivanova, Elena: Criminological
aspects of pink collar crime, BSSR, UGD, Volume 11, 2018.
–– Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga (2018) Comparative legal
aspects of corporate crime. Judicial reforms and anti -corruption practices
: challenges, prospects and transfer of experiences, 1. pp. 75-94. ISSN
978-608-248-023-7.
–– Kosevaliska, Olga (2017) Почитување на основните човекови правa
во борбата против тероризмот. Европско право, 6 (2). pp. 79-88.
ISSN 1857- 842X.
-

-

-

-

-
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Вон. проф. д-р Ивица Јосифовиќ
Case Study: European’s Union Cooperation in Exchanging and Processing
E-evidence, Journal of Process Management – New Technologies,
International (JPMNT), The International Scientific Conference “New
Knowledge for the New People”, October 2017.
Европски јавен обвинител: потреба или нужност – Годишен зборник
на Правен факултет, број 7, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип,
декември 2017.
The preliminary Ruling Procedure of the Court of Justice of the European
Union and the Common Foreign and Security Policy, Balkan Social
Science Review, Vol. 11, May 2018.
Судскиот активизам во рамки на Судот на правдата на Европската
Унија: корисна критика или преценет концепт, Петта меѓународна
конференција: Општествени промени во глобалниот свет, Штип,
август 2018.
Прекуграничната соработка на Европската Унија во размената и
процесирањето на е-докази: студии на случаи, Правник, април 2018.
Европски јавен обвинител: анализа на членовите 85 и 86 од Договорот
за функционирање на Европската Унија, Правник, мај 2018.
Доц. д-р Кристина Мишева
Andonov, Marko and Miseva, Kristina and Mihajloski, Zoran (2018)
The position of licensed industries with special emphasis of the Republic
of Macedonia. 6-th International OFEL Conference on Governance,
Management and Entrepreneurship.
Miseva, Kristina (2018) Contemporary trends and challenges of the
current system of managing and financing the public healthcare system

Годишен извештај

-

of the Republic of Macedonia. Collection of papers “Universally and
Particularity at Law”. ISBN 978-86-6083-054-0.
Miseva, Kristina and Dimic, Suzana (2018) Aпории за оданочувањето
на црквите и црковните даноци – примери во Р. Македонија и
Р. Србија. Зборник на трудови од Петтата меѓународна научна
конференција „Општествените промени во глобалниот свет“. ISSN
ISBN 978-608-244-548-9.

Вон. проф. д-р Страшко Стојановски
–– Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2018) Постизборни уставни
дилеми и формирањето на Владата на Република Македонија. In:
Петта меѓународна научна конференција: Општествените промени
во глобалниот свет, 6-7 Sept 2018, Stip, Macedonia.
–– Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka (2018) Миграции на
маладите од Република Македонија; Демографски показатели
и перцепции на јавното мислење. In: Петта меѓународна научна
конференција: Општествените промени во глобалниот свет, 6-7 Sept
2018, Stip, Macedonia.
–– Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka and Marolov, Dejan
(2018) Higher Education in Republic of Macedonia: Challenges and
Perspectives. Balkan Social Science Review, 11. pp. 95-114. ISSN 18578772
–– Stojanovski, Strasko and Marolov, Dejan (2017) Republic of Macedonia,
the 30th Member of NATO? International Journal of Sciences: Basic and
Applied Research. pp. 281-294. ISSN 2307-4531.
Доц. д-р Дејан Маролов
–– Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka and Marolov, Dejan
(2018) Higher Education in Republic of Macedonia: Challenges and
Perspectives. Balkan Social Science Review, 11. pp. 95-114. ISSN 18578772.
–– Stojanovski, Strasko and Marolov, Dejan (2017) Republic of Macedonia,
the 30th Member of NATO? International Journal of Sciences: Basic and
Applied Research. pp. 281-294. ISSN 2307-4531.
–– Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2018) Постизборни уставни
дилеми и формирањето на Владата на Република Македонија. In:
Петта меѓународна научна конференција: Општествените промени
во глобалниот свет, 6-7 Sept 2018, Stip, Macedonia.
–– Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2017) Охридскиот рамковен
договор наспроти Тиранската платформа. In: Четврта меѓународна
научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“,
6-7 Sept 2017, Stip, Macedonia.
Вон. проф. д-р Борка Тушевска
–– Kosevaliska,
Olga
and
Tusevska,
Borka
and
Ivanova,
Elena (2018) Criminological aspects of pink collar crime. Balkan Social
Science Review, 11 (11). pp. 51-64. ISSN 1857- 877.
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–– Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga (2018) Comparative legal
aspects of corporate crime. Judicial reforms and anti -corruption practices
: challenges, prospects and transfer of experiences, 1. pp. 75-94. ISSN
978-608-248-023-7.
–– Koevski, Goran and Tusevska, Borka and Spasevski, Darko (2017)
Парадигмата во односите кај органите на надзор и органите на
управување кај акционерските друштва. Европско право (10). pp.
45-52. ISSN 1857- 842X.
–– Tusevska, Borka (2017) Specifikite na bankarskata garancija kako
instrument za obezbeduvanje na pobaruvanje. Правна ревија
Правоматика (2). pp. 62-80. ISSN 2545-4099.
–– Tusevska, Borka (2017) Одговорност на стечајниот управник во
Република Македонија. Општествените промени во глобалниот свет.
pp. 27-47. ISSN 978-608-244-353-9.

-

-

-

-

-

-
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Доц. д-р Ана Н. Крстевска
НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, А.: Нутела версус Нутела,
Република Македонија версус ФИРОМ, Зборник на трудови од
Петта меѓународна научна конференција „Општествените промени
во глобалниот свет“, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, 2018,
стр.637-652. ISBN 978-608-244-548-9.
NIKODINOVSKA KRSTEVSKA, Ana: Externalization of European
Union Security out of EU Borders: a Myth or Reality?, Yearbook of the
Faculty of Law n. 7, University Goce Delcev – Stip, 2017. ISSN 18577229.
НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, Ана и ЈАКИМОВСКА, Јана
(уредници): Не е шега: дискриминација, цензура, Публикација на
студентски трудови и плакати, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип,
Правен факултет и Ликовна академија, Штип, 2018.
Ас. док. д-р Елена Максимова
Criminological aspects of pink collar crime –Olga Koshevaliska, Borka
Tushevska, Elena Maksimova, Balkan Social Science Review, Faculty
of Law, Goce Delcev University, 2018; vol.11, ISSN: 1857- 8772 , page
51-64.
Бангкочките правила – lex ferenda за жената затвореник - Лазар
Нанев, Олга Кошевалиска, Елена Максимова, Зборник на трудови
Петата меѓународна научна конференција „Општествени промени
во глобалниот свет“, Правен факултет, Универзитет „Гоце
Делчев“, Штип: 2018.
Криминолошките аспекти на убиството на дете при пораѓање
вршено од страна на жена - Олга Кошевалиска, Елена Максимова,
Зборник на трудови Петата меѓународна научна конференција
„Општествени промени во глобалниот свет“, Правен факултет,
Универзитет Гоце Делчев, Штип: 2018.

Годишен извештај

-

-

-

Вон. проф. д-р Игор Камбовски
„ПРАВО НА ЕДНАКОВ ПРИСТАП ПРЕД СУД“, објавен во
Knowledge-International Journal, бр.22, март 2018 година.
ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА-10 ГОДИНИ
ПОДОЦНА“, презентиран на Меѓународната научна конференција
на Правниот факултет во Ниш, на 13-14 април 2018 година и објавен
во Зборник на трудови од Конференцијата.
„ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА И ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ОД
СТРАНА НА ТРГОВЦИТЕ КАЈ ЕЛЕКТРОНСКАТА ТРГОВИЈА“,
презентиран на 14. Меѓународен научен собир „Мајско советување“
на 25 мај 2018 година на Правниот факултет во Крагуевац и објавен
во Зборник на трудови со меѓународна рецензија.
„СИГУРНОСНИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ТРГОВИЈА“,
презентиран на 5. Меѓународна научна конференција „Општествените
промени во глобалниот свет“ одржана на 6-7 септември на Правниот
факултет во Штип.

Вон. проф. д-р Андон Мајхошев
- Мајхошев, А , Медиумско право-учебник, 2018, УГД-Штип.
- Мајхошев, А., Беловски, В. „Европско трудово право и
индустриските односи во ЕУ», во фаза на издавање, 2018.4
- Сузана Џамтоска-Здравковска, Андон Мајхошев,, Драган Донев
„РЕГУЛИРАЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИТЕ ПРОГРАМИ ВО
МАКЕДОНСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО И ЗАШТИТА НА
ДЕМОКРАТСКИТЕ ВРЕДНОСТИ И ПРИНЦИПИ», објавен на V
Општествените
промени
во
Меѓународна конференција
современиот свет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 6-7.9.2018 г.
Р.
бр
1
2

Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Име и презиме
Д-р Олга
Кошевалиска
Д-р Билјана
Тодорова

Звање
вонреднен професор
вонреден професор
насловен вонреден
професор
насловен вонреден
професор

Област
казнено
право
социјално
право
казнено
право
казнено
право

Избор/
реизбор
избор
избор

3

Д-р Лазар Нанев

4

Д-р Тодор Витларов

-

Други активности
Доц. д-р Марија Амповска
Монографија „Основ на граѓанско-правната одговорност за штета”,
издавач УГД, ноември 2017.
Научноистражувачки проект на УГД „Улога и значење на државното,

-

реизбор
реизбор
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правобранителство во правосудниот систем на Р.Македонија”,
истражувач.
Европско отштетно право, поглавје во рамки на книгата Европска
Унија: право и политики (во печат).
Локалната самоуправа во контекст на правната, управувачката и
политичката култура на Правниот факултет при Воронешкиот
државен универзитет, одржана на 17 септември 2018 г.
Член на организациски одбор на научна конференција Општествени
промени во глобалниот свет.
Уредник на Зборник на трудови на Петта меѓународна научна
конференција Општествени промени во глобалниот свет.
Уредник на меѓу народно научно списание на Правен факултет
Balkan Social Scinece Review.
Член на комисија за полагање на стручен испит за застапници
за индустриска сопственост при Државен завод за индустриска
сопственост.
Доц. д-р Димитар Апасиев
Светот – карантин за лепрозните; јавна дискусија со академик
проф. д-р Ферид Мухиќ во склоп на Филозофскиот филмски
фестивал (ФФФ), Кинотека на Македонија, Скопје.
Нихилизам – генеалогија и предизвици; јавно предавање на м-р Фили
Клетников; свечена сала, Правен факултет УГД, Штип.
Јавна седница по повод Иницијатива за оценка на уставноста
и законитоста на Одлуката за распишување консултативен
референдум за т.н. Преспански договор; Уставен суд на РМ (свечена
сала за седници), Скопје.
Научна трибина Договорот меѓу Грција и ‘Втората страна’:
Пандорина кутија или излез од лавиринтот; Филозофски факултет
(Сала за состаноци), УКИМ, Скопје.
Јавна расправа по повод Барање за заштита на слобода на
изразување и политичка дискриминација; Уставен суд на РМ (сала
за седници), Скопје
Кривичната постапка во Соединетите Американски држави –
карактеристики и тек на судењето, со посебен осврт на улогата
на странките, судијата и поротата – предавање на Џон Мекнил
– правен советник на Амбасадата на САД во РМ, во рамки на
манифестацијата „Денови на симулирано судење“, Правен факултет
УГД, Штип.
Vth International Scientific Conference Social Change in The Global
World, State University ’Goce Delcev’ – Stip, Faculty of Law, Center
for Legal and Political Research, Ceremonial Hall, Shtip (со добиен
Сертификат за учество).
Enterpreneurship and Knowledge-Based Economy – Training Workshop
(“Horizon 2020 - Twinning Project ‘Smart EIZ’”; Ekonomski Institut
Zagreb, Hrvatska.

Годишен извештај

-

Рецензент на трудови на традиционалната Меѓународна конференција
„Општествените промени во глобалниот свет“ – од областа на
правната историја и теорија (Vth International Scientific Conference
Social Change in The Global World) – Правен факултет, УГД, Штип.
- Член на Комисија за селекција избор на демонстратори на Правниот
факултет при УГД.
- Претседател и член на Комисии за полагање на испити.
- Претседател и член на Комисија за полагање завршни испити –
Правен факултет при УГД.
- Претседател и член на Комисија за одбрана на дипломски трудови –
Правен факултет при УГД.
- Претседател и член на Комисија за одбрана на магистерски трудови
– Правен факултет при УГД (Штип).
- Претседател и член на Рецензентски комисии за оценка на
магистерски тези – Правен факултет при УГД (Штип).
- Член на Наставно-научниот совет на Правниот факултет при УГД –
Штип.
- Член на Уписна/Конкурсна комисија за упис на студенти на прв
циклус студии на Правниот факултет при УГД – Штип во повеќе
учебни години (прием, средување и електронска обработка на
документација).
- Член на Комисијата за спроведување и реализација на Ораторските
вечери на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип.
- Улогата и значењето на Државното правобранителство
во правосудниот систем на Република Македонија; Фонд за
научноистражувачка работа на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип.
- ResPublica – Изразување на јавниот интерес (Проект за зголемување
на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики
во Македонија); Институт за комуникациски студии, Скопје.
Причините поради кои Уставниот суд ќе го поништи илегалниот
референдум за „Северна Македонија“; академски блог објавен во рамки
на проектот „ResPublica – Изразување на јавниот интерес (зголемување
на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики во
Македонија)“; ИКС - Институт за комуникациски студии, Скопје (http://
respublica.edu.mk/blog/2018-09-17-08-29-48).
Неуспешниот референдум значи дефинитивен крај на т.н.
Преспански договор; блог во рамки на проектот „ResPublica – Изразување
на јавниот интерес (зголемување на моќта на медиумите и граѓаните во
штитењето на јавните политики во Македонија)“; ИКС - Институт за
комуникациски студии, Скопје (http://respublica.edu.mk/blog/2018-08-3107-56-50).
Референдумското прашање е спротивно на европските стандарди
утврдени од Венецијанската комисија; блог објавен во рамки на
проектот „ResPublica – Изразување на јавниот интерес (зголемување на
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моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики во
Македонија)“; ИКС - Институт за комуникациски студии, Скопје (http://
respublica.edu.mk/blog/2018-08-13-07-29-03).
Смртните правни пречки поради кои т.н. Преспански договор е
клинички мртов; блог во рамки на проектот „ResPublica – Изразување
на јавниот интерес“; ИКС - Институт за комуникациски студии, Скопје
(http://respublica.edu.mk/blog/2018-06-26-08-25-04).
Шверцувањето на двојазичноста и „џебното ето“ на
Претседателот; блог во рамки на проектот „ResPublica – Изразување
на јавниот интерес“; Институт за комуникациски студии, Скопје (http://
respublica.edu.mk/blog/2018-03-14-08-47-51).
Ментор на студенти-оратори и дебатери на државниот
меѓууниверзитетски натпревар по ораторство на тема „Студентска порака
до Европа“ – во организација на Европското движење на Македонија
(ЕДРМ) и Делегацијата на ЕУ во Македонија и Германската фондација
„Конрад Аденауер“; Универзитет „Американ Колеџ“ – Скопје (освоено
прво место и добиена плакета).
Организатор VIII Ораторска вечер на УГД – обучувач и тренер
(со добиен Сертификат за успешна реализација на оваа традиционална
универзитетска манифестација).
Благодарница за оригинален придонес во развојот на јавното
мнение, Центар за развој на јавното мислење, Штип.
-

-

-

-
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Проф. д-р Јадранка Денкова
XIV International May conference on strategic management, Touch the
new wave 25-27 May 2018, University of Belgrade, Tehnical faculty
in Bor managment department, Bor Serbia, ISBN 978-86-6305-082- 2,
COMPARATIVE ANALYZIS OF HRM IN PUBLIC ADMINISTRATION
Jadranka Denkova, Jovan Ananiev, Strasko Stojanovski, мај 2018.
Петта меѓународна научна конференција Општествени промени
во глобалниот свет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Правен
факултет, Зборник на трудови, ISBN 978-608-244-548-9. Јадранка
Денкова, Сузана Џамтовска Здравковска, Бранка Денкова.
Вонсудска контрола за работата на јавната администрација – народен
правобранител, Јадранка Денкова, Сузана Џамтовска-Здравковска,
Бранка Денкова, септември 2018.
Петта меѓународна научна конференција Општествени промени
во глобалниот свет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Правен
факултет, Зборник на трудови, ISBN 978-608-244-548-9. Миграции
на млади од Република Македонија демографски показатели и
перцепции на јавното мислење, Страшко Стојановски, Јадранка
Денкова, септември 2018.
Доц. д-р Милица Шутова
Член во работна група за изготвување на Законот за управните
спорови.

Годишен извештај

-

-

-

-

-

Вон. проф. д-р Олга Кошевалиска
2017-2018 - Денови на симулирано судење, Амбасада на САД во МК.
2016-2018 - Креирање на коментар на Законот за правда за деца со
практикум, УНИЦЕФ, национален експерт.
2016-2018 - Развивање на индикатори за следење на состојбата со
децата жртви на насилство, UNICEF и ЕУ, национален експерт.
Кадровскиот капацитет, потребите и развојните потенцијали на
малите и средни бизниси во источниот регион базирани на знаење,
УГД, Фонд за научноистражувачка работа.
21.08.2018.-.24.08.2018 – Training for hate crime – Warsaw, Poland,
Headquarters of OSCE.
11 септември 2018 - Меѓународнка конференција за Корупцијата во
Високото образование, ИССИЕ и Штулов Универзитет, со поддршка
на Амбасадата на САД.
Септември 2018, Петта меѓународна научна конференција
„Општествените промени во глобалниот свет“. Клучен излагач.
Март 2018 - 7 обуки спроведени во рамки на проектот Креирање
на коментар на Законот за правда за деца со практикум, УНИЦЕФ,
национален експерт и обучувач.
Вон. проф. д-р Ивица Јосифовиќ
Проект на Министерството за правда на Република Македонија,
Министерството за правда на Република Хрватска и Министерството
за правда на Република Латвија. – Проект финансиран од Европската
Унија „Зајакнување на владеењето на правото“ од декември 2015 до
ноември 2017 година.
Посета на Судот на правдата на Европската унија во Луксембург
во октомври 2017 година како дел од проектот на Министерството
за правда на Република Македонија, Министерството за правда
на Република Хрватска и Министерството за правда на Република
Латвија – Проект финансиран од Европската Унија „Зајакнување на
владеењето на правото“.
Учество со трудови на повеќе конференции и семинари во земјата и
странство.
Постојан предавач во Академијата за судии и јавни обвинители –
Модул 3: Меѓународно право и Право на Европска Унија.
Доц. д-р Кристина Мишева
Организација за посета на Берза за хартии од вредност на Р.
Македонија и Комисија за хартии од вредност на Р. Македонија со
студентите од трета година, Скопје, 11.2017 година.
Организација на меѓународен научен собир за 2018 година (Петта
конференција Општествени промени во глобалниот свет 6-7.09.2018),
поддржано од Министерство за образование на РМ.
Член на организационен одбор на Петтата меѓународна научна
конференција „Социјалните промени во глобалниот свет“, Правен
факултет - УГД, 6-7 септември 2018 г.
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Тркалезна маса на тема: Местное самоуправление в контексте
правовой, управленческой и политической культуры, Правен
факултет Универзитет Вороњеж, Вороњежм Русија, 14-17 септември
2018 година.
Проф. д-р Страшко Стојановски
Учество на меѓународни научни конференции
Stojanovski Strasko, Dejan Marolov (2018) The Name issue and EuroAtlantic Integrations of Republic of Macedonia: The Public Opinion
View. International Scientific Conference:LAW IN THE CONTEXT OF
ADDRESSING THE CHALLENGES OF THE CONTEMPORARY
WORLD. Faculty of Law, Nis, Serbia. 13th and 14th April 2018.
Стојановски Страшко, Андон Мајхошев, Дејан Маролов (2018)
Слобода на медиумите и владеење на правото во Република
Македонија. 4-та Меѓународна научна конференција ОХРИДСКА
ШКОЛА НА ПРАВОТО - 2018, РЕФОРМИТЕ ВО ПРАВОТО:
ЧЕКОР ПОБЛИСКУ ДО ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО. Охрид,
10-13 мај 2018.
Останато
Член на Уредувачкиот одбор на на списанието Balkan Social Science
Review.
Реализација на дебати во рамките на предметот Социологија на
правото.
Истражувањето е спроведено во рамките на предметните активности
по предметите Јавност и јавно мислење и Истражувачко новинарство
од студентите во трета година на студиската група Новинарство и
односи со јавноста (Скопје) на Правниот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип. Истражувањето се однесува на Слободата на
изразување во медиумите во Република Македонија. Истражувањето
е спроведено со анкетен прашалник на целен примерок, при што
се опфатени вработени во национални и локални медиуми, како и
интернет портали.
Во рамките на предметните активности по предметите Истражувачко
новинарство и Јавност и јавно мислење, но и севкупните активности на
групата Новинарство и односи со јавноста е реализирана работилница
на тема „Лажни вести и истражувачко новинарство“. На обуката како
новинари практичари свои излагања имаа новинарите Игор Стојанов,
Тони Михаилов и Горан Лефков.
Доц. д-р Ана Н. Крстевска
Учество на конференции, семинари, научни собири и слично:
NIKODINOVSKA KRSTEVSKA, A.: Double standards of the
European Union (Key note speaker), International Scientific Conference
on Bulgaria and Macedonia: Different Challenges, Common European
Future, University St. Kliment Ohridski - Sofia, 24 – 25 April, 2018.

Годишен извештај

-

НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, А.: Предавање на тема „Двојните
стандарди на Европската Унија во политиките за проширување на
Унијата“ по повод Одбележување на денот на Европа, 9.5.2018 г. и
промоција на книги во издание на Правниот факултет, Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип.

Учество во домашни и меѓународни проекти:
–– Истражувач во рамките на проектот Jean Monnet Network MAPS:
Migration and Asylym policies systems. Weaknesses, shortcomings and
reform proposals?, спроведен од Универзитетот „Ориентале“ во
Неапол, под раководство на проф. Џузепе Каталди, 2018 – 2021,
финансиран од Европска Унија.
–– Претставник на Правен факултет, УГД – Штип во рамките на
мрежата SEELS (South East European Law Schools Network) и член на
прoектот „Education4progress“, 2018 – 2021.
–– Истражувач и член на управен одбор на меѓународен проект COST
Action CA16211 ‘Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and
Democracy in Europe’, 2017 – 2021, под раководство на Хозе Мариа
Розалес, финансиран од Европска Унија.
–– Истражувач во рамките на проектот The sea at the crossroad: the
legal repercussions of the superposition of legal regimes on the effectivity
of the police at sea (MERCRO), под раководство на Кјара Нери од
Универзитетот 3 во Лион, финансиран од Agence nationale de la
recherche - France, 2018 – 2021.
–– Ментор на студенти во рамките на проектот „Превенција од
дискриминација и постапување во случаи на криминал од омраза и
говор од омраза“, поддржан од ОБСЕ (2017).
Учество во уредувачки, организациски и издавачки одбори на
конференции и зборници
- Член на редацкиски одбор на Balkan Social Science Review на
Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
- Член на издавачки совет и на редакциски одбор на меѓународен
Годишен зборник на Правен факултет бр. 7 за 2016.
- Одговорен уредник на Годишен зборник на Правен факултет бр. 7
(2017).
Главен и одговорен уредник на меѓународното списание Student’s
Social Science Journal Issue N. 3 и 4 , 2017-2018.
- Член на Редакциски одбор на Петтата меѓународна научна
конференција „Општествените промени во глобалниот свет“ во
организација на Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип, која се одржа 6 - 7 септември 2018 год.
- Член на организациски одбор на меѓународна научна конференциј
International Scientific Conference on Bulgaria and Macedonia: Different
Challenges, Common European Future, University St. Kliment Ohridski
- Sofia, 24 – 25 April, 2018.
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-

Претседател и член на Организиациски одбор на Втората студентска
конференција „Студентската мисла во правото, политиката и
општеството“, 3.11.2017, Правен факултет, Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип.
- Член на уредувачки одбор на меѓународно списание Politea (ISSN
2232 – 9641).
Член на уредувачк одбор на меѓународно списание SEE Law Journal
(http://www.seelawjournal.org/).
-

-

-

-

-
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Учество и членство во универзитетски тела и одбори:
Раководител на Катедра за меѓународни односи и европско право.
Координатор на работна група за подготовка на акредитација за
едногодишни студии од втор циклус по европско право.
Член во Комисија за оценка на оратори во Осмиот натпревар по
ораторство на Правен факултет.
Организација на настани:
Промоција на публикација „Не е шега: дискриминнација, цензура“
во рамките на истоимената изложба на плакати од студентите од
Ликовната академија, под раководство на проф. Јана Јакимовска,
изложена во Музеј на Скопје (1 – 10 април 2018), (дел од промотивните
активности на УГД).
Одбележување на Денот на Европа и промоција на книги и извештаи
во издание на Правниот факултет, 9 мај 2018, Правен факултет –
Штип.
Предавање на полк. Антонио Бароне на тема „Што е НАТО?“,
10.12.2018, Правен факултет, УГД – Штип.
Работилница „Слобода на говор и говор на омраза“, 17.11.2017,
Правен факултет, УГД – Штип.
Спроведување на две тркалезни маси на тема „Зајакнување на
младинскиот дијалог за промоција на демократските процеси во духот
на Евроатлантските интеграции“, спроведена од Евроатлантски совет
на Македонија, 21 и 22.11.2017, Правен факултет – Штип и Струмица,
УГД – Штип.
Ас. док. д-р Елена Максимова
18-22 септември 2017, учесник е на „Охридската школа за природно
право, Криминал од омраза и поврзани облици на криминалитет“
организирана од МАНУ поддржано од мисијата на ОБСЕ во Скопје.
Учесник е во делот на презентација на докторанди и презентира тема
на докторска дисертација.
Декември 2017 – во организација и учество за настан насловен
„Денови на симулирано судење“, реализиран во Правен факултет
УГД, Штип, кој претходи на проект. Се здобива со сертификат.
21 март 2017 – организира Ораторска вечер на УГД, во соработка со
доцент д-р Димитар Апасиев, под капата на Клуб на оратори „Rostra
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-

-

-

Vetera“ и Правен факултет УГД, на ниво на Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип.
4 септември 2018 – одбрана на докторска дисертација со наслов
„Криминалитет на жената во период 2005-2015 година, со осврт на
виктимолошките аспекти“, на Правниот факултет „Јустинијан Први“
при УКИМ, а под менторство на проф. д-р Гордана Лажетиќ.
6-7 септември 2018 – член на организациски одбор и пријавена и
учествува на третата меѓународна конференција „Општествените
промени во глобалниот свет“ организирана од Правниот факултет на
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, за два труда: во коавторство
со проф. д-р Олга Кошевалиска и проф. д-р Лазар Нанев и проф. д-р
Олга Кошевалиска.
Октомври 2018 – ментор на тим студенти (заедно со доцент д-р Дејан
Маролов) кои учествуваат на „Седмата ФУТУРА“ – Регионален
натпревар во симулирано судење за постапката пред Европски суд
за човекови права, одржано во Битола. Се стекнува со сертификат
за десет неделен курс за познавање на Европската конвенција за
човекови права и јуриспруденцијата на Европскиот суд за човекови
права.

Вон. проф. д-р Игор Камбовски
Други активности: Учество на работилница „Слобода на интернет3,
одржана на 16 мај 2018 година на Правниот факултет во Штип во
организација на Фондацијата Метаморфозис, со усна презентација на труд
„ИНТЕРНЕТ ПРАВО, ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА И ЛИЧНИТЕ
ПОДАТОЦИ“; Учество на работилница за обука на наставници за основање
на правна клиника, „Intensive Regional Training of Multipliers for Legal
Clinics3, одржана на 20-21 септември 2018 година на Правниот факултет
во Белград, во организација на Europa-Institut, Saarland University и South
East European Law School Network.
Катедрата за граѓанско право функционира преку состаноци и
консултации на редовна база и по потреба, со активности поврзани со
наставата, прегледување и одобрување пријави за дипломски и магистерски
трудови, координација на програмите и распределба на предмети.
Вон. проф. д-р Андон Мајхошев
Учество на конференции, обуки и семинари
Учество на V Меѓународна научна конференција „Општествените
промени
во современиот свет“, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип,
6-7.9.2018.
Други активности
Во организација на Правниот факултет и Центарот за односи
со јавноста при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, а по повод
Меѓународниот ден на слободата на печатот (медиумите), на 3 мај 2018
година, беше организиран настан „ДЕНОВИ НА СТУДЕНТИТЕ ПО
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НОВИНАРСТВО ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА», кој имаше и
натпреварувачки карактер помеѓу студентите од студиската програма
Новинарство од УГД, УКИМ и Државниот универзитет во Тетово.
Член на Комисија за оценување на новинарски производ.

464

Годишен извештај

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ
Вовед
Земјоделскиот факултет како високообразовна установа во состав на
државниот Универзитет „Гоце Делчев” од Штип, во академската 2017/2018
година, наставата за првиот циклус на академски студии ја реализира во
неколку наставни центри и тоа, централно место е Наставниот центар во
Штип на Кампус II (Кампус на природни, технички и биотехники науки) и
во дисперзираните наставни центри во Струмица, Кавадарци и во Прилеп.
Главното мото на секоја единица во состав на Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип е обезбедување на подобра и поквалитетна настава, за
што конкретно Земјоделскиот факултет поседува пред сѐ соодветна
професионална екипираност т.е. соодветен наставен кадар, како и потребна
техничка опременост, која секоја година последователно се збогатува по
број и со квалитет на опремата.
За современо изведување на наставата е обезбедена модерна нагледна
опрема, LCD проектори, компјутери, а поставени се и телевизори како
помагала при предавањата и видеопрезентациите по кампусите на
Универзитетот т.е. Земјоделскиот факултет.
Освен теоретска настава, предност на студирањето на Земјоделскиот
факултет е изведувањето на практична – лабораториска настава –
вежби, кои се изведуваат во лабораториите, кои се современо опремени,
со апаратура за потребните наставни активности и реализирање на
практичните лабораториски вежби. Во процесот на студирањето на
располагање е најразлична лабораториска опрема во студентските
лаборатории: микроскопи, бинокулари, хемикалии, стакларија,
инструменти, подлоги и др.
Преку одличната компјутерска опременост се овозможува постојан
и широк пристап кон потребните информации за студентите и за
вработените на факултетот. За поуспешно спроведување на наставниот
процес и подобар квалитет при студирањето, факултетот располага и со
опитни и производни земјоделски површини, со кои стопанисува „Уни
сервис агро“ фирма основана од Земјоделскиот факултет при УГДШтип. Површините се наоѓаат во атарите на с. Амзабегово и Батање,
како и во околината на Кампусот во Струмица. На споменатите површини
континуирано се организира теренска настава и студентска пракса, преку
која студентите директно на терен можат да се запознаат со тековните
процеси на работа како и примената на соодветни агротехнички мерки
кои се предмет на проучување во студиските програми. Секоја година се
потпишува и договор со поголемите земјоделски фирми во Македонија,
каде студентите одат на еден месец задолжителна летна пракса.
Студентите од Земјоделскиот факултет, како и од сите и други
единици, имаат бесплатен пристап до универзитетските изданија на скрипти
и учебници публикувани од наставничкиот кадар на е-библиотеката на
УГД.
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Е-библиотеката е достапна за сите корисници во системот на УГД
на линкот http://e-biblioteka.ugd.edu.mk. Студентите, исто така, можат
да го користат и богатиот книжен фонд од современа научна и стручна,
домашна и странска литература од универзитетската библиотека.
Е-системот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип досега се
покажа како многу корисна алатка и помош на студентите при нивното
студирање, а се во интерес на студентите сите промени и надградби на
системот се во корист и олеснување на патувањето во иднината со УГД.
На Земјоделскиот факултет како и секоја година така и во периодот
на учебната 2017/18 год. активно беше користена платформата на е-учење
каде постојано се ажурираат предавањата и литературата, за збогатување
на наставната содржина на секој предмет и за олеснување во изучувањето
на материјата.
Летната пракса на студентите на Земјоделскиот факултет е исто
така еден многу важен момент во студирањето на оваа факултетска
единица. Земјоделскиот факултет има потпишано договор со 30 поголеми
земјоделски фирми и компании од цела Македонија и во континуитет
се потпишуваат договори со други фирми, каде што студентите одат на
задолжителна пракса.
На 10 и 11 мај оваа година, Земјоделскиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип за првпат успешно го организираше
првото научно-стручно советување „Агронаука и пракса“. Советувањето
претавуваше мост помеѓу науката и праксата, споделување на многу
искуства и проблеми со кои реално може да се соочат производителите.
Советувањето беше одлична можност за размена на контакти помеѓу
претставници од различни универзитети и институти кои беа учесници и
гости на советувањето.
Институтот за поледелство и градинарство во Нови Сад, Република
Србија, организираше Отворени пролетни и есенски денови на полето.
Земјоделскиот факултет доби покана за учество на овие денови и
учествуваше со група на професори и студенти од сите четири наставни
центри. Студентите имаа можност да се запознаат со технологијата
на производство како и стручни совети поврзани со производството на
различни видови и сорти земјоделски културни растенија.
Во однос на соработката во рамките на програмата ЕРАЗМУС,
Земјоделскиот факулте има остварено околу 40-тина договори со други
институции и во периодот 2017/2018 има реализирано една Еразмус +
посета и предавање на доц. д-р Емилија Арсов од Земјоделскиот факултет
на Софискиот универзитет во Бугарија, како и посета на нашиот факултет
од страна на 7 професори од други универзитети.
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Структура - број на вработени - наставници, соработници,
административен кадар
Р.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Презиме и име
Михајлов Љупчо
Митрев Саша
Каров Илија
Илиева Верица
Колева Гудева
Лилјана
Димовска Виолета
Кузелов Ацо
Спасов Душан
Ѓорѓиевски Милан
Спасова Драгица
Илиевски Мите
Иванова Петропулос
Виолета
Трајкова Фиданка
Костадиновиќ
Величковска Сања
Илиева Фиданка
Арсов Емилија
Балабанова Биљана
Маркова Руждиќ
Наталија
Ковачевиќ Билјана
Атанасова Билјана
Давитковска
Барбареева
Елизабета
Бикова Ангела

Звање
редовен професор
редовен професор
редовен професор
редовен професор

Во
редовен
работен
однос

Со договор за
ангажирање

редовен професор
редовен професор
редовен професор
редовен професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
научен соработник
секретар

администрација
насловно звање
Асенов Мичев Горги
вонреден професор
насловно звање
Димовска Даниела
доцент
редовен професор
Пресилски Стевче
/ надворешен
соработник
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26.

Пашовска Силвана

29.
30.
31.

Зајкова Панова
Весна
Каракашева
Елизабета
Арсова Јулијана
Пенева Емилија
Петрушева Драгана

32.

Боев Иван

33.

Јосифов Иван

34.

Удовалиева Аница

35.

Маџоска Наташа

27.
28.

доцент /
надворешен
соработник
виш лаборант
виш лаборант
лаборант
лаборант
лаборант
советник за
студентска архива
советник за
студентска архива
советник за
студентска архива
советник за
студентска архива

Наставно-соработнички кадар (во редовен работен однос)
-

Редовни професори		
		
Вонредни професори		
6
Доценти				
Виш лаборант 			
2
Лаборант				

8
7
3

Административен кадар
-

Администрација 			
Референт на студентски прашања
4
Правен секретар		
Економ				
1
Чувари				
3
Хигиеничари 			
		

1
1
2

Катедри
Според Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип, организационата
структура на Земјоделскиот факултет е поставена со 6 катедри.
Тековната поставеност на факултетот е со 6 катедри - основни
организациони единици во функционирањето на факултетот, кои пак
од друга страна е интегрален дел од организационата структура на
Универзитетот.
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Kатедри на Земјоделскиот факултет се следниве:
Катедра за заштита на растенијата и животната средина
Катедра за растително производство
Катедра за прехранбена технологија и преработка на анималните
производи
Катедра за наука на земјиштето и хидрологија
Катедра за лозарство и овоштарство
Катедра за растителна биотехнологија
Реализирани активности по катедри за периодот 2017/18 година
Катедра за заштита на растенијата и животната средина и
Унилаб
Основната задача и дејност на Катедрата, како во изминатите
години така и за периодот од 2017/18 година, е да обезбеди квалитетно и
современо образование на студентите запишани на прв, втор и трет циклус
на студии, преку воведување на современа методологија на презентирање,
практично реализирање на експерименти и задолжителни теренски
активности, со цел да се направи еден мост меѓу теоријата и праксата
наречена фитомедицина.
Научноистражувачкиот интерес на оваа катедра е насочен кон
теренски и лабораториски анализи за дијагностика на патогените
причинители на болести кај различни земјоделски култури, како и
воспоставување најсоодветна заштита од истите: идентификација и
детерминација на растителните болести, штетници и плевели, користење
на современи техники и методи за дијагностицирање на присуството на
бактерии, габи, вируси и инсекти во растителен материјал и во почва,
изведувањето на соодветни тестови за биолошка и хемиска заштита на
растенијата.
Една од главните цели на истражувачката работа, е овозможување на
пренос на знаењето од областа на заштитата на растенијата, интерпретација
на добиените резултати, како и начин на примена на заштитни мерки но со
внимавање и на заштитата на животната средина.
Катедрата за заштита на растенијата и животната средина во состав
на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип,
спроведува и има планирано и реализира повеќе тековни и идни активности
во наведениот период.
Во рамките на првиот циклус на студии на Земјоделскиот
факултет, Катедрата за заштита на растенијата и животната средина има
организирано современи и потребни предмети од областа на заштита на
растенијата, прикажани во следнава табела:
Предмети на првиот циклус студии на Земјоделскиот факултет при
УГД – Штип
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Фитопатологија
Ентомологија
Заштита во градинарството
Заштита на виновата лоза
Заштита во полeделството
Специјална ентомологија
Микологија
Бактериологија
Вирологија
Хербологија
Нематологија
Фитофармација
Анатомија и физиологија на болните растенија
Отпорност на растенијата
Биолошка заштита
Покрај тоа, вработените од КЗРЖС се ангажирани и во наставата
на вториот циклус на студии на Земјоделскиот факултет по следните
предмети:
Предмети на кои вработените од КЗРЖС држат настава на вториот
циклус студии на Земјоделскиот факултет при УГД-Штип
Фитофармација
Анатомија и физиологија на болните растенија
Отпорност на растенијата
Лабораториска практика 1
Биолошка заштита
Лабораториска практика 2
Молекуларна биологија
Општа фитопатологија
Општа ентомологија
Општа хербологија
Микологија
Вирологија
Бактериологија
Специјална ентомологија
Специјална хербологија
Болести и штетници на поледелските растенија
Фитопатологија
Заштита на виновата лоза 2
Основи на фитофармацијата
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Освен предвидените програми за редовно одржување на наставниот
процес од прв, втор и трет циклус на студии на Земјоделскиот факултет
при УГД Штип, тековно се спроведуваат и ќе се спроведуваат активностите
поврзани со научните и стручно апликативните проекти, како и други
научноистражувачки активности.
Програма за ангажман на вработените на КЗРЖС во
научноистражувачката работа на Земјоделскиот факултет
Во текот на 2017/2018 год., наставно-научниот кадар од Катедрата
за заштита на растенијата и животната средина, поради активностите
кои ги презема во полето на проучувањето на патогените и заштитата на
растенијата, ќе има можност во апликација за учество во проекти – како
домашни така и меѓународни билатерални проекти.
Исто така, наставничкиот и соработничкиот кадар во наредниот
период ќе земаат учество на домашни и меѓународни научни собири
од областа на заштитата на растенијата и животната средина, а тоа ќе
резултира со објавување на резултатите во домашни или меѓународни
списанија.
Научноистражувачкиот интерес на оваа Катедра е насочен кон:
1. Теренска и лабораториска дијагностика на патогените причинители
на болести кај различни земјоделски култури;
2. Воспоставување најсоодветна заштита од истите;
3. Идентификација и детерминација на растителните болести, штетници
и плевели;
4. Користење на современи техники и методи за дијагностицирање
на присуството на бактерии, габи, вируси и инсекти во растителен
материјал и во почва;
5. Изведувањето на соодветни тестови за биолошка и хемиска заштита
на растенијата;
6. Научноистражувачки престој на дел од вработените на Катедрата со
цел воведување на нови методи на работа.
Во Катедрата за заштита на растенијата и животната средина
наставно-научниот кадар го сочинуваат:
- проф. д-р Саша Митрев - раководител (редовен професор)
- проф. д-р Илија Каров (редовен професор)
- проф. д-р Душан Спасов (редовен професор)
- доц. д-р Емилија Арсов (доцент)
- доц. д-р Билјана Ковачевиќ (доцент)
- д-р Билјана Атанасова (научен соработник).
Во рамките на Катедрата за заштита на растенијата и животната
средина, активно функционира лабораторијата – УНИЛАБ. Во рамките
на УНИЛАБ постојат следниве оддели:
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Ø
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Оддел за заштита на растенијата;
Оддел за контрола на семе и саден материјал;
Оддел за геохемија;
Оддел за агрохемија и исхрана на растенијата;
Оддел за микробиологија;
Оддел за контрола на квалитет на храна;
Одделение за контрола на квалитет на масло;
Одделение за контрола на квалитет на вино.

За своите долгогодишни клиенти, Лабораторија продолжува со
своите анализи:
- Агрохемиски анализи на почвата и давање на соодветни препораки
за ѓубрење и прихрана на растенијата;
- Испитување на присуство макро и микро елементи, тешки метали
и елементи во траги и резидуи од пестициди во различни медиуми, како што
се: почвата, водата и растителниот материјал, утврдувањето на активните
материи во пестицидите, утврдувањето на застапеноста на хранливите
елементи во ѓубривата;
- Анализа на квалитетот на семенскиот и садниот материјал,
утврдување на генетски модифицирани организми;
- Детерминација и идентификација на присуството на болести и
штетници кај растенијата и складираните земјоделски производи;
- Утврдување на биолошката ефикасност на пестицидите;
- Квалитативно и квантитативно определување за присуство на
микотоксини во растителните производи.
Во текот на 2017/2018 година, лабораторијата континуирано
продолжува со давање услуги на правни и физички лица за апробација
на семенски посеви, различни експертизи, стручни совети, препораки
и мислења поврзани со земјоделското производство, преработката и
чувањето на земјоделските производи.
Имајќи го предвид брзиот начин на живот, развојот и
субвенционирањето во полето на земјоделието се развива со голема
брзина.
Земјоделството никогаш повеќе нема да биде она што некогаш
било: обичен снабдувач со храна. Загадувањето на човековата околина
со фосилни горива и фаталниот ефект што со употребата на истите се
предизвикува врз Земјината атмосфера, веќе ја наметна потребата од
производство на побезбедни средства за придвижување на модерниот
свет. А од што би се произвеле тие средства ако не од растително
потекло. А од кои површини/ресурси, ако не од оние на кои се одвива
земјоделско производство. И под чиј надзор би било сето тоа, освен ако не
од земјоделците и стручните лица кои им помагаат во совладувањето на
секојдневните проблеми со кои се соочуваат во текот на производството.
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Од друга страна, производството на здрава храна никогаш досега не
претставувало императив, зАшто трката по приноси наметнува користење
на сорти и видови кои се осетливи на голем број болести и штетницимерки
и на Во рамките на Катедрата за заштита на растенијата и животната
средина (http://dpep.ugd.edu.mk/) активно функционира, работи и
лабораторијата УНИЛАБ (http://unilab.mk/). Тоа е лабораторија во состав
на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” во
Штип, како посебна организациска целина, и нејзината работа е заснована
на законска регулатива, подзаконски акти и стандарди:
• Закон за високо образование,
• Закон за акредитација,
• Стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006.
Лабораторијата се самофинансира со давање на услуги.
Раководителот и вработените во Лабораторијата се ослободени од
внатрешни, комерцијални, финансиски и други притисоци кои можат да
влијаат на нивното работење.
Лабораторијата е одговорна за сите тестирања што ги извршуваат,
согласно со барањата на меѓународните стандарди, методи, прописи,
потребите на корисниците и законската регулатива.
Со неа раководи раководител, во функција на технички раководител,
кој има одговорност за работењето согласно со стандардот МКС EN ISO/
IEC 17025:2006 и другите прописи.
Лабораторијата има управувачки и технички персонал кој без оглед
на други одговорности има овластувања и ресурси кои се потребни за
спроведување на нивните должности.
Оддел за заштита на растенијата
Во изминатата 2017/2018 година, стручниот тим од УНИЛАБ – Оддел
за заштита на растенијата, Одделение за бактериологија и вирологија,
интензивно продолжува со континуирано следење на состојбата на терен
како кај градинарските култури, овошните насади и виновата лоза.
Теренските истражувања направени кон крајот на 2017 и тековната
2018 година, на целата територијата на Република Македонија, ја потврдија
појавата на патогени причинители на болести кај различни култури,
застапени со различен интензитет, зависно од временскиот период на
анализа.
По секоја теренска анализа во лабораторијата беа донесени примероци
за анализа, за да се докаже присуството / отсуството на патогени кај
испитуваните култури и да се изврши нивна соодветна детерминација.
Теренските анализи на здравствената состојба на виновата лоза
беа следени на ниво на целата држава, со посебен осврт на Тиквешкото
виногорје, но и на другите поголеми и помали локалитети под лозов насад,
кои беа следени од магистранд дипл. инженер Билјана Тучковска, која
во сезоната 2017/2018 работи во рамките на нејзината магистерска тема.
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Континуирано беше следено присуство на фитоплазматски и вирусните
промени кај различни сорти на винова лоза, но најинтензивно беа следени
винските сорти вранец, црн бургундец, шардоне и смедеревка, кај кои
симптомите и економските штети беа најмногу изразени.
Магистерската тема е под работен наслов „Столбур фитоплазма
кај винските сорти винова лоза во Тиквешкото виногорје“ и е под
менторство на доц. д-р Емилија Арсов. Дел од анализите и резултатите
од истражувањето без презентирани на I Интернационално советување
„Агронаука и пракса“, кое се одржа во периодот од 10-12.5.2018 г.
Tuckovska, Biljana and Arsov, Emilija and Mitrev, Sasa (2018) Study of stolbur
phytoplasma on wine grapevine variety in the Republic of Macedonia. In: 1st
International Meeting Agriscience & Practice (ASP 2018).
Присуството на вирусите кај новиот саден материјал за првпат
подетално е испитувано во одделението за вирологија при Лабораторијата
за заштита на растенијата и животната средина. Лабораториски беше
потврдено присуство на вирусот на свиткување на листовите кај виновата
лоза – Grapevine leaffroll virus кој во литература се јавува со досега
потврдени 9 соеви, од кои кај нас ги има GLRaV1 и GLRaV3, GVA и GFkV.
Исто така, магистранд Галина Иванова, активно работеше на терен
во следење на состојбата со фитоплазматската симптоматологија кај
градинарските култури, под менторство на доц. д-р Емилија Арсов. За
првпат во рамките на магистерската тема на Галина Иванова, во УНИЛАБ
под менторство на доц. д-р Емилија Арсов, направена е идентификација на
фитоплазмата столбур кај пиперка во Струмичкиот и Кочанскиот регион.
Јавна одбрана на Галина Иванова беше спроведена на 5.6.2018 година
со почеток во 12 часот, со наслов на магистерскиот труд „Мултилокусна
генетска анализа на столбур фитоплазми кај култури од фамилија
Solanaceae во Источна Македонија“. Комисија за одбрана од Катедрата за
заштита на растенијата и животната средина, беше во состав:
1. Проф. д-р Душан Спасов – претседател
2. Проф. д-р Саша Митрев – член
3. Доц. д-р Емилија Арсов – ментор и член.
Во Одделението за бактериологија и вирологија беше следена
состојбата со насадите под слива, каде што беше потврдено присуство на
вирусот на шарка на сливата (Plum pox viruses). Овој вирус беше потврден
со универзална група на серуми за детекција на вирус на шарка кај сливата
(со користење на универзални китови на BIOREBA). Присуството на овој
вирус беше забележано кај повеќегодишни насади од слива со следење
на состојбата на вирусот почнувајќи од мај до септември. За да се одреди
концентрацијата на вирусот за време на латентниот период, во декември
од маркирани позитивни овошки на вирусот на шарка на сливата беа
собирани заспани пупки и кај нив беше потврдено присуството на вирусот
со иста концентација. Одделението за бактериологија и вирологија при
УНИЛАБ во периодот од јуни 2018 г. се опреми со најсовремен апарат за
молекуларна дијагностика – Real Time PCR апарат – анализи во реално
време и сите понатамошни активности поврзани со молекуларната
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структура на патогените ќе се проучуваат на овој апарат.
Одделението за фитофармација во периодот 2017/18 година беше
опремено со нов апарат за течна хроматографија со детектор со низа од
диоди (PDA), детектор со индекс на рефракција (RI) и флуоресцентен
детектор, марка Шиматцу. Лаборантите од Одделението имаа можност
да се здобијат со предвидената обука за апаратот. Се разработуваа и
оптимизираа нови методи за детекција на пестициди. Во моментот се
разработени методи за испитување на присуството на активните материи
нуаримол, фенбуконазол, фенитротион, процимидон, винклозолин,
паратион, паратион метил, толилфлуанид, трифлоксистробин,
феноксапроп-п-етил, тебуфенпирад, требуфос, хлорпирифос, пиридабен,
делтаметрин, бромоксанил октаноат, цис и транс перметрин, пиримикарб,
монокротофос, фолпет, дифлуфеникан, дихлофлуанид, диметоат,
етофумесат, метидатион и пропизамид во различни матрикси.
Одделение за ентомологија - Одделение за ентомологија
Во Лабораторијата за ентомологија се работи на проучување
симптомите предизвикани од штетниците кај културните растенија и
нивно распознавање, детерминација на штетниците кои се јавуваат кај
различни култури, а пред сѐ кај градинарските, житните, овошките и
виновата лоза. Во лабораториските услови се врши тријажа на материјалот
уловен од терен, кој потоа се подготвува за детерминација и за чување во
ентомолошки кутии.
Теренските анализи на присуството на штетниците кај доматите
беа следени на ниво на целата држава, со посебен осврт на Струмичкиот
и Валандовско-гевгелискиот реон, но и на другите поголеми и помали
локалитети под домати, заради следење на присуството на минерот
кај доматите, Tuta absoluta, симптомите и економските штети што беа
направени од овој штетник беа најмногу изразени во летно-есенското
производство на домати како во заштитен простор така и на отворено. На
некои локалитети во Струмичко-радовишкиот регион нападот беше со јак
интензитет, дури и до 100%.
Магистрандот Наташа Гунова две години активно работеше на
следење на популацијата на минерот кај доматите во конвенционално и
интегрално производство во заштитен простор кај доматите под менторство
на проф. д-р Душан Спасов. Одбраната на магистерската работа се одржа
на 12.7.2018 година во 12 часот на тема „Динамика на популација на Tuta
absoluta (Lepidoptera:Gelechiidae) кај домат во заштитен простор при
конвенционално и интегрално производство во Гевгелиско-валандовскиот
регион“. Комисија за одбрана од Катедрата за заштита на растенијата и
животната средина, беше во состав:
4. Доц. д-р Билјана Ковачевиќ - претседател
5. Проф. д-р Душан Спасов – ментор и член
6. Проф. д-р Саша Митрев – член.
При теренските и лабораториските истражувања беше утврдено
константно присуство на дава вида трипси Thrips tabaci и Frankliniella
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occidentalis, со јак интензитет кај сите градинарски култури (домати,
пиперка, зелка, краставица). Беше забележано и присуство на белокрилката
– Trialeurodes voporariorum кај доматите, со послаб интензитет за разлика
од минатата година. Присуството на памуковата совица – Helicoverpa
armigera и пченкиниот пламенец Ostrinia (Pyrausta) nubilallis како
штетници на пиперката и доматите беа со умерен до јак интензитет
зависно од локалитет до локалитет. Појава на сивиот Polychrosis (Lobesia)
botrana и жолтиот гроздов молец Clysia (Eupoecilia) ambiguella беше со
умерен интензитет, третата генерација од сивиот гроздов молец беше со
појак интензитет, во одредени локалитети направи сериозни оштетување
на гроздот кај некои сорти од виновата лоза. Со значаен умерен до јак
интензитет беше појавата на јаболковиот црв Laspeyresia (Carpocapsa)
pomonella кај јаболката и оревот. Посебно со јак интензитет беше појавата
и присуството на обичната крушкова болва Psylla pyri како штетник на
крушата, при што направените штети беа големи. Забележително беше
доцната појава на копривното пајаче Tetranychus urticae кај вишната,
ваквата појава беше поради долготрајната суша и високите температури.
Во текот на 2017/2018 година Катедрата за заштита на растенијата
и животната средина изврши здравствена контрола на семенски посеви
од различни култури, пченица, јачмен, луцерка и градинарски растенија
на правни субјекти во Р. Македонија. Од болестите на житните култури
беше утврдено присуство на пепелницата, рѓа и други болести со умерен
интензитет. Од штетниците кај житните култури беше утврдено присуство
на житниот трипс, житни стеници и житната пијавица со слаб интензитет.
Оддел за контрола на квалитет на храната
Одделот за контрола на квалитет на храната располага со еден
потенциостат Autolab 128 N, еден Palmsense микропотенциостат,
микробранова печка, Ранцимат Methrom-инструмент за мерење на
стабилноста на маслата, а во постапка е и набавка на дополнителна опрема за
анализа на вино, како и автоматски потенциометриски титратор. Главните
цели на Одделот за контрола на квалитетот на храната се испитување
на квалитативниот и квантитативниот состав на масло и производи од
масло, релевантни параметри за квалитетот на виното (содржина на
алкохол содржина на шеќери, содржина на слободни киселини содржина
на тешки метали, содржина на атниоксиданти...). Покрај тоа, со помош
на електрохемиските инструменти се испитуваат хемиските својства
на голем број на токсични материи присутни во храната (афлатоксини,
гиберилинска киселина), потоа својствата на голем број антиоксиданти
(полифеноли, деривати на Coenzyme Q). Притоа, главен акцент се става на
идентификација на механизмот на влијание на испитуваните компоненти
присутни во храната во човечкиот организам. Многу скоро, во рамките
на овој оддел ќе биде набавен и високопритисочен течен хроматограф и
дополнителна инструментација за анализа на млеко и млечни производи.
Овој оддел располага и со микробранова печка, која е во функција на
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минерализација на органски и неоргански примероци и нивно преведување
во раствори, чиј елеменатрен состав потоа се испитува со помош на атомска
спектроскопија. Целата палета на инструментални методи во Одделот за
контрола на квалитетот на храната е во функција на обезбедување на
предуслови за проценка на квалитетот на храната.
Во делот за анализа на масла за јадење, активностите беа фокусирани
на анализа на следниве параметри:
1. Определување на оксидативна активност на прехранбени масла
2. Определување на густина на прехранбени масла
3. Определување на киселински број на прехранбени масла
4. Определување на јоден број на прехранбени масла
5. Определување на пероксиден број на прехранбени масла
6. Определување на алкалност на прехранбени масла
7. Определување на сапунификациски број
8. Определување на индекс на рефракција.
Во овој оддел, исто така, се изведуваат анализи и контрола на
квалитет на вина. Во текот на 2017/2018 година, во Одделот за контрола
на квалитет на вина активно се применуваат следните методи за анализа
на вино:
1. Определување на алкохол
2. Определување на сув екстракт
3. Определување на специфична тежина
4. Определување на SO2 (слободен и вкупен)
5. Определување на вкупни киселини
6. Определување на испарливи киселини
7. Определување на редуцирачки шеќери
8. pH
9. Мултиелементна анализа на вина
10. Микробиолошка анализа на вино.
Методите од 1-9 се оптимизирани и валидизирани, со определување
на точност, повторливост и мерна неодреденост. Методите 1-9 се
акредитирани од страна на Институтот за акредитација на Р. Македонија
согласно со меѓународниот стандард ISO/IEC 17025 и успешно се
применуваат за контрола на квалитет на вина пред ставање во промет и
вина наменети за извоз. Во 2016 година УНИЛАБ од Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. Македонија доби
Решение за овластување на лабораторија за вршење на физичко-хемиска
анализа заради ставање на виното во промет.
Катедра за растително производство
Во 2007 година кога практично беше основан Универзитетот „Гоце
Делчев” во Штип, во рамките на Земјоделскиот факултет, постои и
активно работи Катедрата за растително производство. Сите членови
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на Катедрата се бирани во потесни научни подрачја во научната област
- растително производство. Континуирана дејност на Катедрата за
растително производство е да ги развива и пренесува знаењата на современ
начин и да биде во тренд со новите достигнувања во наставно - научната
дејност, заради квалитетно образование на студентите од прв, втор и трет
циклус на студии.
Во Катедрата за растително производство наставно-научниот кадар
го сочинуваат:
1. Редовен професор, проф. д-р Љупчо Михајлов – раководител на
Катедрата;
2. Редовен професор, проф. д-р Верица Илиева;
3. Редовен професор, проф. д-р Драгица Спасова;
4. Вонреден професор, проф. д-р Милан Ѓеорѓиевски;
5. Вонреден професор, проф. д-р Мите Илиевски;
6. Доцент, д-р Наталија Маркова Руждиќ.
Табела. Ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар од
Катедрата за растително производство на прв, втор и трет циклус студии
на Земјоделскиот факултет по предмети
Прв циклус студии
Основи на растително
производство

Втор циклус студии

Ботаника

Специјална хербологија

Педологија

Генетски модифицирани
производи

Генетика

Генетика

Житни растенија

Растителни генетски
ресурси

Маслодавни растенија

Цитогенетика

Индустриски растенија
Селекција и
семепроизводство
Клубенести растенија
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Селекција на
растенијата
Селекција на
полјоделски култури
Селекција на
градинарски култури

Трет циклус студии
Oддржливи системи за
растително производство
Проблеми и гледишта за
системите на одржливо
растително производство
Интегрални системи
за одгледувањето на
економски значајни
растителни култури
Дизајн и анализа на
експеримент
Процена на агроеколошкото влијание
Студии на случај
во конвенционални,
интегрални и органски
системи на растително
производство
Органско поледелство
Органско градинарство
Молекуларна генетика
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Фуражни растенија

Семенарство

Органско производство

Специјално
семепроизводство

Легуменозни растенија

Индустриски растенија

Основи на
поледелството
Селекција и
семепроизводство во
поледелството
Преработка на
поледелски производи

Легуминозни растенија
Житни растенија

Принципи во селекцијата
кај растенијата
Селекција на житни
култури
Селекција на индустриски
култури
Селекција на градинарски
култури
Општо семепроизводство

Одгледување на пченица
јачмен и тритикале
Одгледување на
Организација во
сончоглед, маслодајна
поледелството
репа и лен
Одгледување на
Практична работа во
ароматични, зачински и
поледелството
лековити растенија
Одгледување на
Алтернативни растенија
луцерка, соја и наут
Селекција и
Органско полeделско
семепроизводство во
производство
градинарството
Органско производство
Хербологија
на грозје
Плодоред во
полeделското
производство
Екологија и агротехника
на здружените посеви
Алтернативни
поледелски култури
Стручна пракса

Примарна дејност на професорите од оваа Катедра е редовното
одржување на наставниот процес од прв, втор и трет циклус студии во
сите четири дисперзирани центри во составот на Земјоделскиот факултет
при УГД - Штип, во текот на учебната 2017/2018 година.
Една од активностите на Катедрата за растително производство е
постојано обновување и одржување на генетските ресурси од растителен
материјал кој се чува и одржува во коморите во ген - банката во наставниот
центар во Струмица.
Катедрата за растително производство во текот на академската
2017/2018 година имаше голем број на активности на домашни и
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интернационални научно-стручни собири од областа на растителното
производство и биотехнологијата. Во поединечните годишни извештаи
на професорите и соработничкиот кадар може да се видат нивните
активности од областите на издавачка дејност, учество и раководење со
проекти, објавени трудови, учество на симпозиуми, конгреси, семинари,
работилници, студиски патувања и сл.
Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип
веќе неколку години успешно ја реализира програмата Еразмус+ со
европските партнер универзитети. Оваа година, преку оваа мобилна
програма, во организација на Катедрата за растително производство,
во период од 24 до 27 април од Институтот за земјоделие од Карнобат,
Република Бугарија, како визитинг професор кој одржа предавања
беше проф. д-р Дарина Валчева. Предавањата на проф. Валчева беа
одржани во сите наставни центри од областа на селекција на растенијата
и семепроизводството. Од овие предавања студентите имаа можност да
слушнат за основните постапки при хибридизација на јачменот и овесот,
за методите на одбирање, како и за сортите на јачмен создадени од
вработените на Институтот за земјоделие во Карнобат.
Активно учество на првото научно-стручно советување „Агронаука
и пракса“ кое се одржа на 10 и 11 мај оваа година, имаа професорите
од Катедрата за растително производство, кои заедно со студентите од
втор циклус на студии запишани на оваа Катедра, преку орални и постер
презентации го презентираа нивниот научен и апликативен придонес во
растителното производство.
Кон крајот на мај и почетокот на јуни, Инситутот за поледелство
и градинарство во Нови Сад, Република Србија, организираше Отворен
ден на полето. Земјоделскиот факултет доби покана за учество од
страна на визитинг професорот д-р Јовица Васин. Посетата на овој
Институт беше реализирана под менторство на проф. д-р Мите Илиевски,
професор од Катадрата за растително производство, заедно со останатите
професори од Земјоделски факултет, проф. д-р Фиданка Трајкова, доц.
д-р Биљана Балабанова и доц. д-р Емилија Арсов и група на студенти од
сите четири наставни центри. Студентите имаа можност да се запознаат
со технологијата на производство како и стручни совети поврзани
со производството на различни сорти житни култури. На настанот
присуствуваа околу 1500 посетители, меѓу кои професори од Институтот,
претставници од Министерството на земјоделие, стручњаци од пракса,
со посебно обраќање до сите присутни. Во протоколарната програма
за отворање на настанот, посебен поздрав за добредојде беше упатен до
студентите од Земјоделскиот факултет на Универзитетот „Гоце Делчев”
- Штип. Отворените денови организирани на поле се најдобра можност
студентите теоријата да ја применат во пракса и да стекнат искуство плус.
Овие теренски активности ќе продолжат и понатаму, со цел студентите да
направат споредба на методите, искуството, теренските активности кај нас
и кај партнер институциите со кои соработува Земјоделскиот факултет.
Посебен акцент на активностите и истражувањата во рамките на
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активностите на Катедрата за растително производство се дава на проектите
од областа на органското растително производство и семепроизводство.
Од Управниот одбор на Фондот за научноистражувачка работа при
УГД беа одобрени барањата за продолжување за финансирање на следниве
научноистражувачки проекти:
- „Процена на различни генотипови полјоделски култури во системот
на органско земјоделско производство“ - главен истражувач проф.
д-р Љупчо Михајлов;
- „Колекционирање, карактеризација и евалуација на домашна и
странска герм плазма од ориз“ - главен истражувач проф. д-р Верица
Илиева.
Во рамките на Катедрата за растително производство во тек се и
следниве проекти:
- „Можности за одгледување на здружени посеви во поледелското
производство“ - главен истражувач проф. д-р Мите Илиевски.
Стручната контрола на семенските посеви од пченица, јачмен,
луцерка, соја, сончоглед, како и на посадочен материјал од повеќе видови
градинарски култури и во текот на 2018 година беше успешно и редовно
реализирана од страна на проф. д-р Љупчо Михајлов, од Катедрата
за растително производство стручната контрола се изведуваше преку
теренски активности со 2 контролни прегледа во текот на вегетацијата
на семенските посеви на пријавените површини. Врз база на контролните
теренски посети се изготвувани записници и сертификати за состојбата
со посевите на местото на одгледување на семенските културни растенија.
Прегледите се спроведуваа на повеќе земјоделски фирми на територијата
на целата држава (Овче Поле, Пробиштипско, Стумичко и Пелагонија Битолско), регистрирани за производство на семе и посадочен материјал.
Проф. д-р Верица Илиева и доц. д-р Наталија Маркова Руждиќ од
Катедрата за растително производство, активно се вклучени во работата
на Лабораторијата УНИЛАБ, која е во рамките на Катедрата за заштита
на растенијата и животната средина – Оддел за контрола на семе и саден
материјал.
Активностите на Катедрата за растително производство во периодот
што следува ќе бидат насочени кон продолжување на предвидените
програми за редовно одржување на наставниот процес од прв, втор и
трет циклус на студии во сите четири дисперзирани центри во составот на
Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип.
Во годината што следува континуирано ќе продолжат планираните
активности по тековните научноистражувачки и апликативни проекти
во рамките на Катедрата за растително производство. Нови апликации
со предлог проекти, по повод различни повици од домашни и странски
донатори исто така ќе бидат предмет на редовни активности на вработените
во Катедрата за растително производство.
Активностите за спроведување на студентската практична работа,
со зголемен интензитет и континуитет, во поголем број на соодветни
земјоделски фирми и компании кои и официјално се објавени, ќе бидат
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една од редовните обврски на професорите од Катедрата за растително
производство и во наредниот период. Врз база на добиените резултати од
досегашните истражувања на кандидатите од II и III циклус продолжуваат
активностите од областа на селекционирање и хибридизација на
растенијата во правец на создавање на нови сорти, особено на јачмен и
соја.
Активностите за спроведување на полски и лабораториски
истражувања од областа на одржување на сортите земјоделски растенија,
во континуитет се спроведуваат.
Во периодот што следува посебен акцент на активностите и
истражувањата ќе биде даден на истражувањата и проектите од областа
на органското растително производство и семе производство.
Катедра за растителна биотехнологија
Како наставно научна организациона единица во состав на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, согласно чл.131 од
Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип, Наставно-научниот
совет на својата 100-та редовна седница одржана на ден 16.5.2014 година
донесе Одлука бр. 1802-211/9 од 20.5.2014 год. за формирање на Катедра
за растителна биотехнологија.
Наставниците и соработниците од Катедрата за растителна
биотехнологија се вклучени во наставата за додипломски, постдипломски
и докторски студии при Земјоделскиот факултет во соодветните наставни
области, применета работа и научноистражувачки проекти од областа на
растителната биотехнологија.
Овие активности се реализираат преку апликативни или
научноистражувачки
домашни
и
меѓународни
проекти.
Со
научноистражувачката работа се остварува мисијата на катедрата за развој
на регионот преку пренесување на современите сознанија на студентите и
земјоделците, развој на истражувања и пренесување на сознанија и техники
кои се релевантни за производството и менаџментот на економски важните
растителни видови. Биотехнологијата е мултидисциплинарна наука и
вклучува различни природни науки, како: клеточната и молекуларната
биологија, микробиологијата, генетиката, физиологијата и биохемијата,
исто така и инженерството и компјутерските науки. Мудрата употреба на
модерната биотехнологија подразбира побезбедни агрономски практики,
како и конзервација и употреба на автохтона гермплазма.
Прв циклус студии
Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на 31.
седница одржана на ден 23.6.2014 година донесува Решение за акредитација
на студиската програма Растителна биотехнологија за прв циклус студии,
четиригодишна студиска програма на Земјоделскиот факултет при УГД
бр. 12-97/2 од 4.7.2014 година. За оваа студиска програма Решението
за почеток со работа бр. 13-12145/4 Министерството за образование
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и наука на Република Македонија го издава на 5.8.2014 година. Според
акредитираната студиска програма по Растителна биотехнологија за
прв циклус на студии распишана е на Конкурсот за упис на студенти на
Земјоделски факултет за академските 2017/2018 година во наставните
центри во Штип и во Струмица.
Студентите од прв циклус студии на сите студиски програми по
предметот Физиологија на растенијата (III семестар) и студентите
на студиската програма Градинараство (VIII семестар) по предметот
Биотехнологија и биосигурност успешно ја реализраа практичната
настава во Лабораторијата за расителна биотехнологија, НЦ Струмица.
Студентите на Земјоделски факултет, насока Градинарство (VIII
семестар) од Струмица, под менторство на проф. д-р Лилјана КолеваГудева ја посетија компанијата „SBW Romero Vitro / SBW Iribov“ во
Виница.
Посетата беше реализирана како дел од практичната наставата
по предмет Биотехнологија и биосигурност, бидејќи компанијата има
високоразвиена технологија за производство на преку 5000 вариетети
на украсни растенија (гербер, петунија, кукурек, божур, каранфил,
делфиниум и многу други) и стартен посадочен материјал за јагодести
овошни видови (јагода, малина, капина, боровинка) во лаборториски
услови преку култура на ткиво.
Студентите беа запознаени со сите чекори на технологијата за
комерцијална микропропагација, од подготвување на подлога, преку
размножување и пасажирање на материјалот, сѐ до негова подготовка
за аклиматизација. Покрај тоа, компанијата располага со Оддел за
истражување и развој и Оддел за чување на растителен материјал во in
vitro услови (in vitro ген-банка).
Посетата има голема важност за студентите, бидејќи ваков вид
на производство на цвеќе и садници за јагодесто овошје е единствен во
Македонија и претставува една потврда дека иднината на модерниот аграр
е во растителната биотехнологија.
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Слика. Посета на комерцијална лабораторија по растителна
биотехнологија „SBW Romero Vitro / SBW Iribov“ во Виница, Р. Македонија
(26.4.2018)
На иницијатива на Катедрата за растителна биотехнологија, проф.
д-р Кирил Бахчеванџиев од Coimbra Agricultural School беше поканет
како визитинг-професор во областите биохемија и биотехнологија и
биосигурност. Во периодот 7-9.05.2018, професорот Бахчеванџиев
држеше предавања за студентите на прв циклус студии на Земјоделскиот
факулет во Струмица и Штип.

Слика. Предавања на проф. д-р Кирил Бахчеванџиев по предметот
Биотехнологија и биосигурност за студентите на Земјоделскиот факултет
во Струмица, Р. Македонија (8.5.2018).
Втор циклус студии
Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на
Република Македонија донесува Решенија за акредитација на ментори за
втор циклус студии и тоа на:
- проф. д-р Лилјана Колева-Гудева, Решение бр. 17-106/2 од
10.10.2016 год.,
- доц. д-р Фиданка Трајкова, Решение бр. 17-120/2 од 10.10.2016 год.
Акредитираната студиска програма од втор циклус е објавена
на Конкурс за академската 2017/2018 година за вкупно 15 студенти
постдипломци, 10 за редовни студии и 5 за вонредни студии. Студиската
програма Растителна биотехнологија за втор циклус е дел од Конкурсот за
втор циклус на студии на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип.
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Студентките на втор циклис студии, Ивана Велешанова и
Марија Поцковска, во периодот 2015 - 2018 година ги спроведуваат
лабораториските истражувањата за изработка на магистерски трудови
од областа на микропропагација на економски значајни украсни видови,
односно андрогенеза на градинарски видови со големо економско значење
од фам. Solanaceae.
Трет циклус студии
Елаборат за акредитација на трет циклус студии Растителна
биотехнологија е поднесен во Одборот за акредитација на високото
образование на Р. Македонија. Со добивање на акредитација за трет
циклус, Катедрата ќе ги заокружи сите циклуси на студии.
Студиската програма за докторски студии Растителна биотехнологија
е составен дел од Елаборатот за акредитација на студиските програми
на Земјоделскиот факултет при Кампусот на технички биотехнички
и природни науки на Универзитетот „Гоце Делчевˮ - Штип.
Катедра за прехранбена технологија и преработка на анимални
производи
Во учебната 2017/2018 година, вработените од Катедрата за
прехранбена технологија и преработка на анимални производи покрај
редовните активности во наставно-образовниот процес на сите четири
дисперзирани центри во составот на Земјоделскиот факултет при УГД
- Штип во првиот, вториот и третиот циклус на студии, беа активно
вклучени и во голем број проекти и научноистражувачки активности.
Наставниот и соработничкиот кадар од Катедрата за прехранбена
технологија и преработка на анимални производи имаше поголем број на
презентации на интернационални манифестации и конгреси од областа на
прехранбената технологија и преработката на анимални производи. Проф.
д-р Ацо Кузелов учествуваше на мегународни научна конференцијии во
Бугарија.
Вработените од Катедрата за прехранбена технологија и преработка
на анимални производи беа активно вклучени и во реализацијата на
практичната работа на студентите од првиот и вториот циклус на студии.
Освен тоа, проф. Ацо Кузелов изведуваше настава и на Факултетот за
туризам и бизнис логистика и на Технолошко - технички факултет, доцент
д-р Виолета Иванова Петропулос на Факултетот за природни и технички
науки, Технолошко-технички факултет и Факултетот за медицински
науки. Доц. д-р Сања Костадиновскиќ Величковска изведуваше настава
и на Факултетот за медицински науки. Доцент д-р Сања Костадиновиќ
Величковска има издадено еднен рецензиран учебник од областа на
хемијата.
Вработените од Катедрата учествуваат во повеќе проекти како
главни истражувачи и истражувачи. На Катедрата во изминатата година
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дипломираа поголем број студенти на модулот Енологија и модулот
преработка на анимални производи. Под менторство на професор д-р.
Ацо Кузелов на Катедрата беше одбранета магистерската теза под наслов
Влијание на плодови од гоџи бери врз квалитетот на производите од месо“,
„
од кандидатот Ацо Митев.
Од научноистражувачката работа, вработените на Катедрата за
прехранбена технологија и преработка на анимални производи при
Земјоделскиот факултет публикуваа значаен број на публикации,
од кои 3 трудови се публикувани во списанија со импакт фактор, а 10
трудови се публикувани во влијателни домашни и меѓународни списанија.
Публикувани се и два и рецензирани учебника од Сања Костадиновиќ
Величковска како коавтор.
Катедра за лозарство и овоштарство
Во учебната 2017/2018 година, вработените од Катедрата за
лозарство и овоштарство беа ангажирани во редовните активности во
наставно-образовниот процес на сите четири дисперзирани центри во
составот на Земјоделскиот факултет при УГД - Штип во првиот, вториот
и третиот циклус на студии. Притоа, наставниот кадар од Катедрата за
лозарство и овоштарство имаше неколку презентации на интернационални
манифестации и конгреси од областа на лозарството и овоштарството.
Проф. д-р Виолета Димовска учествуваше со свои презентации на
симпозиуми и конгреси и објавени се следните тудови:
Kostadinović Veličkovska, Sanja and Naumova Letia, Galaba and
Čočevska, Maja and Brühl, Ludger and Silaghi-Dumitrescu, Radu and
Mirhosseini, Hamed and Ilieva, Fidanka and Mihajlov, Ljupčo and Dimovska,
Violeta and Kovacevič, Biljana and Gulaboski, Rubin and Matthäus, Bertrand
(2018). Effect of bioactive compounds on antiradical and antimicrobial activity
of extracts and cold-pressed edible oils from nutty fruits from Macedonia.
Journal of Food Measurement and Characterization, 12. pp. 1-8. ISSN 21934126.
Efremco Nikolov, Violeta Dimovska, Fidanka Ilieva (2018). The effect
of pruning on fruiting capacity of Michele palieri table grape variety, growing
in Tikves vineyard (2018). Journal of agriculture and plant sciences.JAPS.
vol.16, N01.p.p.89-95. ISSN 2545-4447.
Dimovska, Violeta and and Mihajlov, Ljupco and Kostadinovic
Velickovska, Sanja and Kovacevik, Biljana (2018). Antimicrobial activity of
pomegranate peel extracts from “Karamustafa” and “Idzis” varieties. In: 1st
International Meeting Agriscience & Practice (ASP 2018), 10-11 May 2018,
Stip, Macedonia.
Dimovska, Violeta and Ilieva, Fidanka and Kostadinovic Velickovska,
Sanja and Mihajlov, Ljupco (2017) Physical and chemical characteristics
of pomegranate (Punica granatum L.), cultivar Karamustafa. Journal of
Agriculture and Plant Sciences, 15 (1/2). pp. 53-59. ISSN 2545-4455.
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Petrov, Kire and Iiieva, Fidanka and Dimovska, Violeta and Gunova,
Natasa (2017). Correlation between indigenous and commercial strains of
yeast in the production of wine from the grape variety Vranec. VIII International
Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2017” Jahorina, October 05 08, 2017. ISSN 978-99976-718-1-3.
Mihajlov, Ljupco and Dimovska, Violeta and
Ilieva,
Fidanka and Zlatkovski, Vasko (2017) Економски алтернативи за
земјоделците во Преспа. Other. Federacija na farmeri na R.M.(Монографија).
Покрај овие активности, вработените од Катедрата за лозарство и
овоштарство беа активно вклучени и во реализацијата на практичната
работа на студентите од модулот лозарство од првиот циклус студии.
Од научноистражувачката работа, вработените на Катедрата за
лозарство и овоштарство при Земјоделскиот факултет публикуваа
значаен број на публикации, од кои 1 труд е публикуван во списание со
импакт фактор, 4 во меѓународнo списаниe и 1 монографија.
Проф. д-р Виолета Димовска е главен истражувач во
научноистражувачкиот проект:
Bioactive components, antioxidant and antimicrobial activity of extracts
from fruits and Mentha. (2018/2019). Dimovska, Violeta and Mihajlov, Ljupco
and Kostadinovik, Sanja and Ilieva, Fidanka and Kovacevik, Biljana and
Lelova, Zorica. Финансиран од Фондот за наука при УГД.
Катедра за наука на земјиштето и хидрологија
Катедрата за наука за земјиштето и хидрологија претставува дел од
Земјоделскиот факултет при УГД - Штип, со примарна цел да го испитува
составот и квалитетот на земјиштето, како и квалитетот на водите и
водните системи што се користат за наводнување на земјиштето. Науката
за земјиштето и хидрологијата е круцијален сегмент во земјоделието што
значајно придонесува за правилен развој на земјоделските растителни
култури. Раководител на Катедрата е д-р Рубин Гулабоски, редовен
професор.
Научноистражувачката работа во рамките на Катедрата за наука
за земјиштето и хидрологија при Земјоделскиот факултет е фокусирана
врз испитувањето на составот и квалитетот на почвите и на составот и
квалитетот на водите. Бидејќи производството на здрава и квалитетна
храна станува еден од приоритетите на глобално ниво, во иднина голем
дел од научно-истражувачките глобални проекти ќе бидат насочени токму
кон полето на производство на квалитетна здрава храна. Истражувањата
на нашата катедра, главно, се одвиваат преку Лабораторијата УНИЛАБ
при Катедрата за заштита на растенијата и животната средина, со цел да
се дадат релевантни податоци за квалитетот на почвите и да се предложат
мерки за подобрување на квалитетот на земјиштето. Притоа, крајната цел
на научноистражувачката работа е да се произведе здрава храна, да се
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зголеми квалитетот и да се зголемат приносите на земјоделските култури.
Сите овие цели на нашата Катедра се реализираат преку тим соствен од
стручњаци во подрачјето на науката за земјиштето и хидрологијата, кои
на располагање имаат врвна модерна инструментација.
Катедрата за наука за земјиштето и хидрологија е отворена за
комуникација со млади кадри заинтересирани да ги изработуваат своите
магистерски и докторски дисертации во рамките на нашата катедра на
Земјоделскиот факултет при УГД - Штип. Притоа, важно е да се нагласи
дека на нашата катедра постојат двајца професори што веќе ги исполнија
условите да бидат ментори на докторанди и во моментов може да бидат
запишани вкупно шест докторски кандидати на Катедрата за наука за
земјиштето и хидрологија. Во тековната учебна 2017/2018 Катедрата за
наука за земјиштето и хидрологија има еден активен докторанд м-р Весна
Маркоска, со одбранет пилот проект под наслов: Структурна, физичка
и хемиска карактеризација на перлит како супстрат за подобрување на
својствата на почвите (ментор проф. д-р Рубин Гулабоски).
Наставничкиот и соработничкиот кадар од Катедрата за наука
за земјиштето и хидрологија имаше поголем број презентации на
интернационални манифестации и конгреси од областа на хемија на
земјиштето и хидрологија. Вработените од Катедрата учествуваат во
повеќе проекти како главни и истражувачи. Од научноистражувачката
работа, вработените на Катедрата за наука за земјиштето и хидрологија
при Земјоделскиот факултет публикуваа значаен број на публикации во
списанија со импакт фактор и меѓународни списанија.
Извештај на активностите на „Уни сервис агро“ ДООЕЛ при
Земјоделскиот факултет
- Сеидба на семенски јачмен (Hordeum vulgare) О/С1 на површина од
36,5 ха.
- Сеидба на семенски јачмен (Hordeum vulgare) П.О/О на површина од
2,3 ха.
- Сеидба на семенски јачмен (Hordeum vulgare) линии/П.О на површина
од 0,12 ха.
- Сеидба на семенска пченица (Triticum aestivum) О/С1 на површина од
27,5 ха,
- Сеидба на семенска пченица (Triticum aestivum) П.О/О на површина
од 2,4 ха,
- Сеидба на семенска пченица (Triticum aestivum) линии/ П.О на
површина од 0,14 ха.
- Сеидба на семенско тритикале (Triticale) О/С1 на површина од 0,6 ха.
- Сеидба на семенско тритикале (Triticale) П.О/О на површина од 0,1
ха.
- Сеидба на семенско тритикале (Triticale) линии/П.О на површина од
0,01 ха.
- Сеидба на сончоглед на површина од 22,5 ха.
- Сеидба на соја на површина од 4 ха.
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Сеидба на лен на површина од 10 ха.
Сеидба на тикви на површина од 3 ха.
Садење на индустриски домат на површина од 3,2 ха.
Одржување на стари посеви од луцерка на површина од 12 ха.
Поставување на опити за Земјоделски факултет од сончоглед, наут,
соја, црно семе.
Поставување на опити за МЗШВ на РМ од италијански рајграс.
Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
144. седница на ННС одржана на 24.10.2017год.:
Усвојување на записник од 143. седница
Одлука за усвојување на предлог годишен план и програма за
издавачка дејност на Земјоделски факултет за 2018 година;
Одлука за преземање на обврски од проф.д-р Виолета Иванова
Петропулос по предметите ангажирана во зимски семестар 2017/2018
година;
Одлука за усвојување на комисии за полагање на испит по четврти
пат на Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип;
Одлука за усвојување на листа за избор на визитинг професори во
учебната 2017/2018 година;
Одлука за усвојување на барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден на студент Емил Вуковиќ;
Одлука за усвојување на барање за ставање на студии во мирување на
студент Гордана Иљишева;
Одлука за одобрување на барање за продолжување на студии на втор
циклус на студент Владимир Кузмановски;
Одлука за одобрување на барање за продолжување на студии на втор
циклус на студент Ефремчо Николов;
Одлука за одобрување на барање за продолжување на студии на втор
циклус на студент Зоран Арсевски.
145. седница на ННС одржана на 16.11.2017год.:
Усвојување на записник од 144. седница
Одлука за усвојување на годишен извештај од работа на декан на
Земјоделски факултет на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за
периодот 2016/2017 година;
Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
физиологија на растенијата / Градинарство;
Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
прехранбено инженерство;
Одлука за усвојување на завршен извештај за научноистражувачки
проект „Можности за одгледување на здружени посеви во
поледелското производство“ чиј главен истражувач е проф. д-р Мите
Илиевски.
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Одлука за запишување на Кристина Маневска на втор циклус
универзитетски академски студии на Катедрата за заштита на
растенијата и животната средина, студиска програма Фитомедицина;
одлука за запишување на Цветанка Кулуковска на втор циклус
универзитетски академски студии на Катедрата за заштита на
растенијата и животната средина, студиска програма Фитомедицина;
Одлука за запишување на Моника Глигорова на втор циклус
универзитетски академски студии на Катедрата за растително
производство, студиска програма Поледелско производство;
Одлука за запишување на Виктор Стојановски на втор циклус
универзитетски академски студии на Катедрата за растително
производство, студиска програма Поледелско производство;
Одлука за утврдување на членови на иницијативен одбор за
организирање на Првата меѓународна научно-стручна конференција
на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензирање на
интерна скрипта со наслов Бактериологија од авторите проф.д-р
Саша Митрев и доц.д-р Емилија Арсов;
Одлука за одобрување на барање за активирање/продолжување на
студии во учебната 2017/2018 година на студент Бобан Петров;
Одлука за одобрување на барање за активирање/продолжување на
студии во учебната 2017/2018 година на студент Марија Велковска;
Одлука за одобрување на барање за активирање/продолжување на
студии во учебната 2017/2018 година на студент Соња Стојанчова;
Одлука за одобрување на барање за активирање/продолжување на
студии во учебната 2017/2018 година на студент Сузана Пејковска;
Одлука за одобрување на барање за активирање/продолжување на
студии во учебната 2017/2018 година на студент Хајди Штерјова;
Одлука за одобрување на барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден студент на Михаела Кузманоска;
Одлука за продолжување на рокот на студирање на втор циклус
студии на студент Ацо Митев;
Одлука за продолжување на рокот на студирање на втор циклус
студии на студент Ненад Петковски;
Одлука за продолжување на рокот на студирање на втор циклус
студии на студент Павле Вучков.
146. седница на ННС одржана на 13.12.2017год.:
Усвојување на записник од 145. седница
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од
30.11.2017 г. за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област физиологија на растенија / градинарство;
Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување на
рецензија за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област физиологија на растенија / градинарство;
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Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебно помагало/
скрипта со наслов „Бактериологија“ од авторите проф. д-р Саша
Митрев и доц.д-р Емилија Арсов;
Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензирање
на учебно помагало со наслов „Практикум по агроекологија“ од
авторите доц. д-р Фиданка Трајкова, проф.д-р Лилјана Колева Гудева
и проф.д-р Љупчо Михајлов;
Одлука за организирање и одржување на Прво меѓународно научностручно советување „Агронаука и пракса“ на Земјоделски факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за утврдување на организационен и научен одбор за прво
меѓународно научно-стручно советување „Агро - наука и пракса“ на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
147. седница на ННС одржана на 5.2.2018год.:
Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
физиологија на растенијата;
Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
генетика и слекција на растителното производство.
148. седница на ННС одржана на 16.02.2018год.:
Усвојување на записник од 146 и 147. седница
Одлука за избор на др Фиданка Трајкова во звање вонреден
професор за наставно-научната област Физиологија на растенијата/
Градинарство;
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од
18.12.2017 г. за избор на еден наставник во сите звања за наставно –
научната област прехранбено инженерство;
Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување на
рецензија за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област прехранбено инженерство;
Одлука за определување на бројот на студенти кои ќе се запишуваат
на прв циклус универзитетски академски студии во учебната
2018.2019;
Одлука за определување на бројот на студенти кои ќе се запишуваат
на втор циклус универзитетски академски студии во учебната
2018.2019;
Одлука за определување на бројот на студенти кои ќе се запишуваат
на трет циклус универзитетски академски студии во учебната
2018.2019;
Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебно помагало/
практикум по агроекологија“ од авторите доц. д-р Фиданка Трајкова,
проф. д-р Лилјана Колева Гудева и проф. д-р Љупчо Михајлов;
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Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебник со
наслов „Процесна техника во винарството“ од проф. д-р Ристо Ѓ.
Кукутанов;
Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебник со
наслов „Ботаника“ од проф. д-р Верица Илиева, проф. д-р Драгица
Спасова и доц. д-р Наталија Маркова Руждиќ;
Одлука за усвојување на Извештајот за веродостојност на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците на Земјоделски факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за утврдување на членови на Наставно - научен совет за летен
семестар во учебната 2017/2018 година;
Одлука за прифаќање на годишен извештај за научноистражувачки
проект со наслов „Класификација на вина преку определување на
биоактивни фенолни соединенија со примена на масена спектометрија
со висока резолуција“ на главен истражувач проф.д-р Виолета
Иванова Петропулос;
Одлука за прифаќање на завршен извештај за научноистражувачки
проект со наслов „Биогени амини и ароми во вина Вранец од
Македонија и Црна Гора и влијание на јаболково- млечната
ферментација на нивното формирање“ на главен истражувач
проф.д-р Виолета Иванова Петропулос;
Одлука за прифаќање на завршен извештај за научноистражувачки
проект со наслов „Органско производство на пролетен овес: потребни
сортни карактеристики“ на главен истражувач проф. д-р Драгица
Спасова;
Одлука за прифаќање на завршен извештај за научноистражувачки
проект со наслов „Ентомофауна кај домати во заштитен простор при
конвенционално и интегрално производство“ на главен истражувач
проф. д-р Душан Спасов;
Одлука за покривање на трошоците за хотелско сместување и храна
на поканети предавачи и учесници во панел дискусии на првото
меѓународно советување „Агро - наука и пракса“ на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
Предлог-одлука за за прифаќање на Барање дел. бр. 1005-27/11 од
15.2.2018 г. од студентот Кристина Маневска, за поврат на вишок
уплатени финансиски средства;
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Владимир Кузмановски.
149. седница на ННС одржана на 14.3.2018 год.:
Усвојување на записник од 148. седница
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од
14.02.2018 г. за избор на еден наставник во сите звања за наставно –
научната област Физиологија на растенијата;
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-

-

-
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Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување на
рецензија за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област физиологија на растенијата;
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од
14.2.2018 г. за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област генетика и селекција на растителното производство;
Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување
на рецензија за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област генетика и селекција на растителното производство;
Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за
избор на еден наставник во насловно звање за наставно-научната
област прехранбено инженерство;
Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебник со
наслов „Микологија“ од авторот проф. д-р Илија Каров;
Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебно
помагало/ скрипта со наслов „Отпорност на растенијата“ од авторот
проф. д-р Илија Каров;
Одлука за прифаќање на завршен извештај за научноистражувачки
проект со наслов „Карактеризација на содржината на тешки метали
во различни видови на растителна храна од загадени подрачја и нивно
влијание на синџирот на исхрана“ на главен истражувач доц.д-р
Биљана Балабанова;
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд на тема „Влијание на ладно цедени масла врз квантитативноквалитативните карактеристики на производи од месо“ од кандидатот
Бобан Малинов;
Одлука за прифаќање на барањето од студентот Бобан Малинов за
промена на изборни предмети на втор циклус студии.
150. седница на ННС одржана на 23.4.2018 год.:
Предлог-одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област физиологија на растенијата;
Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област прехранбено инженерство;
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од
18.12.2017 г. за избор на еден наставник во насловно звање за
наставно-научната област прехранбено инженерство;
Одлука за формирање на рецензентски комисија за изготвување на
рецензија за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област прехранбено инженерство;
Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебник со
наслов „Процесна техника во винарството“ од авторот проф.д-р
Ристо Ѓ.Кукутанов;
Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебник со
наслов „Сензорна и аналитичка евалуација на вино“ од авторот проф.
д-р Виолета Иванова Петропулос;
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-

-

-

-

-
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Одлука за утврдување на Одлуките за избор на двајца студенти –
членови на наставно-научен совет на Земјоделски факултет.
151. седница на ННС одржана на 7.5.2018 год.:
Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебник со
наслов „Ботаника“ од авторите проф.д-р Драгица Спасова, проф. д-р
Верица Илиева и доц. д-р Наталија Маркова Руждиќ.
152. седница на ННС одржана на 28.5.2018 год.:
Усвојување на записник од 149., 150. и 151. седница
Одлука за покриеност на наставата за прв циклус студии за учебната
2018/2019 година на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
Одлука за покриеност на наставата за втор циклус студии за учебната
2018/2019 година на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
Одлука за покриеност на наставата за трет циклус студии за учебната
2018/2019 година на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
Одлука за формирање на конкурсни комисии од Земјоделски
факултет при уписот на студентите во прв циклус студии за учебната
2018/2019 година;
Одлука за формирање на конкурсна комисија од Земјоделски
факултет при уписот на студентите во втор циклус студии за учебната
2018/2019 година;
Предлог-одлука за за прифаќање на Барање дел. бр. 1005-10/1 од
22.5.2018 г. од студентот Николче Мискоски со број на индекс 092
149;
Одлука за одобрување на промена на студиска програма (од 3 на 4
годишни студии) на група студенти од Земјоделски факултет;
Одлука за формирање на комисии за полагање на изборни предмети
на втор циклус студии на студент Бобан Малинов;
Одлука за за формирање на комисија за оценка на магистерски труд
на кандидатот Наташа Гунова;
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Галина Иванова.
153. седница на ННС одржана на 8.6.2018 год.:
Одлука за покренување на постапка за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научната област зеленчук/градинарство.
154. седница на ННС одржана на 29.6.2018 год.:
Усвојување на записник од 152. и 153. седница
Предлог-одлука за избор на проф.д-р Драгица Спасова во звање
редовен професор за наставно-научната област генетика и селекција
на растителното производство;

Годишен извештај

-

-

Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од
14.6.2018 г. за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област зеленчук/градинарство;
Одлука за формирање на рецензентски комисија за изготвување на
рецензија за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област зеленчук/градинарство;
Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебник со
наслов „Микологија“ од авторот проф. д-р Илија Каров;
Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебно помагало/
скрипта со наслов „Отпорност на растенијата“ од авторот проф. д-р
Илија Каров;
Одлука за формирање на комисија за рецензирање на ракописот /
учебник со наслов „Житни растенија“ од авторот проф. д-р Мите
Илиевски;
Одлука за назначување на ментори на генерација 2018/2019 од
прв циклус студии на Земјоделски факултет во Штип, Струмица,
Кавадарци и Прилеп;
Одлука за усвојување на завршен извештај по проект со наслов
„Патогени габи на пченицата и јачменот во Република Македонија и
можности за заштита“ на главен истражувач проф. д-р Илија Каров;
Предлог-одлука за прифаќање на барање од студентот Илија
Далакчиев за поврат на уплатени вишок парични средства;
Предлог-одлука за прифаќање на барање од студентот Мики Воинов
за поврат на уплатени вишок парични средства;
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломскиот труд
од кандидатот Стефан Николовски под наслов: „Објекти за колење и
примарна обработка на добиток за колење“;
Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидатот Ацо Митев;
Одлука за за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Наташа Гунова и
закажување на јавна одбрана;
Одлука за прифаќање на пријава за изработка на магистерски труд
од кандидатот Маја Петрушева под наслов: „Земање на мостри од
компир на граничен премин Табановце“;
Одлука за прифаќање на пријава за изработка на магистерски труд
од кандидатот Ленче Бусева под наслов: „Карактеризација на некои
домашни и интродуирани сорти памук во агроеколошките услови на
струмичкиот регион“;
Одлука за прифаќање на пријава за изработка на магистерски труд од
кандидатот Иван Донев под наслов: „Мултидисциплинарен пристап
во производството на нови сорти на сончоглед“;
Одлука за промена на ментор на магистерски труд, од кандидатот
Зоран Арсевски, под наслов: „Присуство на афлатоксин во млеко од
овчеполскиот регион“
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155. седница на ННС одржана на 9.7.2018 год.:
-

-

Предлог-одлука за одобрување на Барање бр 0801-2/19 од доц. д-р
Биљана Балабанова.
156. седница на ННС одржана на 13.9.2018 год.:
Усвојување на записник од 154. и 155. седница
Одлука за распишување на конкурс за избор на двајца демонстратори
на Земјоделски факултет;
Одлука за утврдување на членови на наставно-научен совет во зимски
семестар за учебната 2018 / 2019 година;
Одлука за усвојување на теми за завршен испит и дипломска работа на
студентите во учебната 2018/2019 година на Земјоделски факултет;
Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебник со
наслов „Сензорна и аналитичка евалуација на вино“ од авторот проф.
д-р Виолета Иванова Петропулос;
Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебно помагало
со наслов „Практикум по микробиологија на вино“ од авторот доц.
д-р Фиданка Илиева;
Одлука за прифаќање на барање за дополнување на наслов на тема за
магистерски труд на кандидат Зоран Арсевски;
Одлука за прифаќање на барањето од студентот Иво Митрушев за
промена на изборни предмети на втор циклус студии;
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Иво Митрушев;
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Ненад Петковски;
Предлог-одлука за поврат на финансиски средства на студент Зорица
Лазарева.

Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на
единицата (го пополнува референтот во Одделот за прв циклус студии и
референтот за втор и трет циклус студии)
-

Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите по одделни
предмети

Сесија
Августовска испитна сесија, 2018, за сите факултети
Августовска испитна сесија, 2018, за сите факултети
Августовска испитна сесија, 2018, за сите факултети
Августовска испитна сесија, 2018, за сите факултети
Августовска испитна сесија, 2018, за сите факултети
Августовска испитна сесија, 2018, за сите факултети
Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2018,За Сите
Факултети
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Оцена Пријави
5
224
6
120
7
33
8
14
9
2
10
3
5

105

Годишен извештај

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2018,За Сите
Факултети
Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2018, за сите
факултети
Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2018, за сите
факултети
Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2018, за сите
факултети
Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2018, за сите
факултети
Декемвриска (дополнителна) сесија, 2017, за сите
факултети
Декемвриска (дополнителна) сесија, 2017, за сите
факултети
Декемвриска (дополнителна) сесија, 2017, за сите
факултети
Декемвриска (дополнителна) сесија, 2017, за сите
факултети
Декемвриска (дополнителна) сесија, 2017, за сите
факултети
Декемвриска (дополнителна) сесија, 2017, за сите
факултети
Јунска втора испитна сесија, 2018, за сите факултети
Јунска втора испитна сесија, 2018, за сите факултети
Јунска втора испитна сесија, 2018, за сите факултети
Јунска втора испитна сесија, 2018, за сите факултети
Јунска втора испитна сесија, 2018, за сите факултети
Јунска втора испитна сесија, 2018, за сите факултети
Јунска прва испитна сесија,2018, за сите факултети
Јунска прва испитна сесија,2018, за сите факултети
Јунска прва испитна сесија,2018, за сите факултети
Јунска прва испитна сесија,2018, за сите факултети
Јунска прва испитна сесија,2018, за сите факултети
Јунска прва испитна сесија,2018, за сите факултети
Октомвриска (дополнителна) сесија,2017, за сите
факултети
Октомвриска (дополнителна) сесија,2017, за сите
факултети
Октомвриска (дополнителна) сесија,2017, за сите
факултети
Октомвриска (дополнителна) сесија,2017, за сите
факултети

6

139

7

35

8

18

9

4

10

12

5

31

6

39

7

10

8

3

9

1

10

2

5
6
7
8
9
10
5
6
7
8
9
10

330
256
118
118
47
35
103
150
75
59
35
26

5

34

6

52

7

15

8

5
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Октомвриска (дополнителна) сесија,2017, за сите
факултети
Октомвриска (дополнителна) сесија,2017, за сите
факултети
Септемвриска (дополнителна) сесија,2018, за сите
факултети
Септемвриска (дополнителна) сесија,2018, за сите
факултети
Септемвриска (дополнителна) сесија,2018, за сите
факултети
Септемвриска (дополнителна) сесија,2018, за сите
факултети
Септемвриска (дополнителна) сесија,2018, за сите
факултети
Септемвриска (дополнителна) сесија,2018, за сите
факултети
Септемвриска (дополнителна) сесија,2018, за сите
факултети
Февруарска втора сесија,2018, за сите факултети
Февруарска втора сесија,2018, за сите факултети
Февруарска втора сесија,2018, за сите факултети
Февруарска втора сесија,2018, за сите факултети
Февруарска втора сесија,2018, за сите факултети
Февруарска втора сесија,2018, за сите факултети
Февруарска прва сесија,2018, за сите факултети
Февруарска прва сесија,2018, за сите факултети
Февруарска прва сесија,2018, за сите факултети
Февруарска прва сесија,2018, за сите факултети
Февруарска прва сесија,2018, за сите факултети
Февруарска прва сесија,2018, за сите факултети
Вкупно

9

3

10

2

5

69

6

144

7

20

8

7

9

2

10

1
147

5
6
7
8
9
10
5
6
7
8
9
10

254
234
94
73
32
26
111
238
119
73
54
39
3995

Просторни услови
Наставен центар Штип – Кампус 2
Наставата на Кампус 2 во Штип како и секоја година последователно
се организирана во зградата за природни, технички и биотехнички науки,
а за потребите на Земјоделскиот факултет се користат амфитеатрите на
Кампусот, како и просториите на факултетот на третиот кат од зградата.
За следење на наставата се користат предавалните 10 и 11, кои се опремени
со вградени LCD проектори и компјутер. Во функција на свечености,
одбрани на докторски дисертации, магистерски трудови, како и дипломски
работи има еден комплетно опремен свечен амфитеатар.
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Со тоа просторните услови за реализација на наставата видно се
подобрени, а наставничкиот кадар располага со кабинети и канцеларии.
Во истиот кампус комплетно опремен е и научноистражувачкиот центар
со централна Лабораторија за заштита на растенијата и животната
средина, која е во функција на Земјоделскиот факултет. Оваа централна
лабораторија опслужува повеќе катедри и ја сублимира целокупната
научно истражувачка, стручна и апликативна работа на факултетот.
На третиот кат од зградата функционира и библиотеката на
Земјоделски факултет која располага со голем книжен фонд од сите
области на земјоделските науки, која е на располагање на наставниот
кадар и на студентите.
Кавадарци
Наставниот центар во Кавадарци располага со следниве предавални
и лаборатории:
- Компјутерска лабораторија бр.1
- Компјутерска лабораторија бр.2
- Предавална бр.3
- Предавална бр.4
- Предавална бр.5
- Компјутерска лабораторија бр.3 (не е во функција)
- Предавална бр.6
- Предавална бр.7
- Предавална бр.8
- Микроскопска лабораторија
- Хемиско-биохемиска лабораторија
- Лабораторија бр.1 (втор кат - не е во функција)
- Лабораторија бр.2 (втор кат - не е во функција)
- Четири канцеларии (за професори и асистенти)
- Две канцеларии за студентска служба
- Портирница
- Една сервер соба.
-

Техничка опременост:
Еден преносен проектор
Компјутерска лабораторија бр.1 - опремена со 20 компјутери
Компјутерска лЛабораторија бр.2 - опремена со 20 компјутери, еден
вграден проектор и платно за проекција
Предавална бр.3 - опремена со интерактивна табла, видео
конференциска опрема, еден вграден проектор
Предавална бр.6 - опремена со вграден проектор, платно за проекција
Микроскопска лабораторија - опремена со 20 микроскопи и еден
голем микроскоп LEICA DM2500 поврзан со Мекинтош компјутер.
Наставен центар Струмица
Наставниот центар во Струмица располага со следниве амфитеатри,
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предавални и кабинети:
име и презиме
Кабинет по информатика
Компјутерско работно биро
80/60/73
Монитор Scenik Vju A17-3
Персонален компјутер FSC
ESPRIMO P5720
Амфитеатар 1- УГД
Фиксен проектор ACER
5271 I
Анфитеатар 2- УГД
Интерактивна табла се
проектор (benqu)
Видеоконвференциска
врска (polikom)
Фиксен проектор ACER
5260 I
Предавална 1- УГД ( први
спрат)
Стол со дрвено седиште и
потпирач
Фиксен проектор ACER
5260 I
Предавална 2-УГД ( први
спрат)
Клупа- работно биро
(фиксни) 120/60/73
Стол со дрвено седиште и
потпирач
Предавална 3-УГД (втори
кат)
Фиксен проектор ACER
5271 I
Клупа- работно биро
(фиксни)
Предавална 4-УГД (втори
спрат)

500

број на
простории број на подвижни неподвижни
и број од седишта
опремата
1
27
27
27
27
27
1

132

136

120

120

1
1
1
1
1
1

56

56

56

56

56

56

56

56

1
1
28

1

75

75

75

75

1
1
1

Годишен извештај

Клупа- работно биро
(фиксни)
Платно за проектирање
Стол со дрвено седиште и
потпирач
Лабораторија за
биотехнологија
Персонален компјутер FSC
ESPRIMO P5720
МОНИТОР Scenik Vju
A17-3
Автоклав Sutjeska T 300
Ламинар комора

Магнетна мешалка

Фрижидер 46
Автоматски пипети
Техничка вага
Фитотрон
Сушница
Рефрактометар 18IZS
Лабораторија за
микроскопирање
Тех. вага ET1111-стара
Emko-S (Emko)-старо
Клима Samsung со тајмер
Лабораторија по хемија и
биохемија
Персонален компјутер FSC
ESPRIMO P5720
Монитор Scenik Vju A17-3
Апарат за дестилација
Лабораторија за заштита на
растенијата
Персонален компјутер FSC
ESPRIMO P5720
Монитор Scenik Vju A17-3
Микроскоп 3V
Микроскоп Zenamed
Клима LG-12 7IZS 17

1
1
1
1

10

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

15

15

1
1
1
1

20

1
1
1
1

15

15

1
1
1
1
1
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Фрижидер Samsung
Фотоапарат Kanon
Лабораториски ситакомплет
Фотоуред со стереоскоп
Автоклав Sutjeska
Микроскоп
Бинокуларен микроскоп
Revelation - 3
Монокуларен микроскоп LV
- SAF -3
Кабинет по машински
Клупа работно биро
120/60/73
Фиксен стол со дрвено
седиште и потпирач

1
1
1
1
1
1
13
10
1

26

26

13

13

26

26

Лабораторијата за растителна биотехнологија
Лабораторијата за растителна биотехнологија функционира во
склопот на Катедрата за растителна биотехнологија, а главни перспективи
кои ќе се одвиваат во лабораторијата се:
- производство на безвирусен посадичен и семенски материјал;
- клонска in vitro микропропагација на стопански важни култури;
- комерцијална in vitro микропропагацина;
- современо семепроизводство.
Техничка опременост
биотехнологија

-

Лабораторија

Р.
Вид на опрема
бр.
1 Персонален компјутер FSC ESPRIMO P5720

502

за

растителна
Количина
1

2

МОНИТОР Scenik Vju A17-3

1

3

Автоклав Sutjeska T 300

1

4

Ламинар комора

2

5

Магнетна мешалка Jenway 1100

1

6

Фрижидер LG 46

1

7

Автоматски пипети Biovision

1

8

Техничка вага

1

Годишен извештај

9

Фитотрон

1

10 Сушница

1

11

1

Рефрактометар 18IZS

12 UV-VIS Спектрофотометар Jenway 6305

1

13 Аналитичка вага – Sartorius GM 312

1

14 рH-метар Hanna Hi 2211

1

Одржување на ботаничка градина (арборетум) во Наставен
центар Струмица
Со реализацијата на проектот „Интегрирана селекција, заштита и
промоција на балканските генетски шумски ресурси со естетска вредност
- ISPROP FORGEN“ и „Селекција, заштита и промоција на балкански
јадливи шумски видови – FOOD FOREST PARKS“ финансирани од ИПА
Програмата за прекугранична соработка „Грција - Република Македонија
2007 – 2013“ и кофинансирани од Министрество за локална самоуправа
на Република Македонија на 3 ха во Наставниот центар во Струмица беше
воспоставена ботаничка градина (арборетум) согласно со активностите
предвидени во проектите. Поставената проектна инфрастуруктура
(1 расадник, 2 инфокиосци; 1200 m огради и врата; 1400 m систем за
наводнување; патеки за посетители во должина од 1000 m; засадени 5067
декоративни и 2000 овошни видови) се одржува од страна на одговорните
лице во наставниот центар, додека површината со декоративните и
овошни растенија се користи и за практична работа на студентите на
Земјоделскиот факултет од НЦ Струмица. Како дополнителна активност
по завршувањето на проектот е расадување на преостанатиот дел од
садниците набавени по проектите, засејување на површините со трева и
други хортикултурни видови.

503

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Слика. Ботаничка градина (арборетум) во Наставен центар Струмица
(сеп. 2018)
Наставен центар Прилеп
Наставниот центар во Прилеп каде што во учебната 2014/2015 година
за прв пат се одржа настава на дисперзираните студии од Земјоделскиот
факултет располага со следниве инфраструктурни капацитети:
- Компјутерска предавална 1, за изведување на електронско тестирање
за Универзитетските изборни предмети, како и показни практични
информатички вежби за студентите на Земјоделски факултет;
- Микроскопска лабораторија
- за изведување на практични
лабораториски вежби, за сите предмети кои по наставна програма
имаат вклучено лабораториска работа.
- Предавална бр.1 до 7, модерно опремени предавални со ЛЦД
проектор, телевизор за изведување на теоретската настава.
- Просторија – референт на студентска служба – за постојана
достапност и одговор на сите прашања на студентите поврзано со
начинот на студирање.
Издавачка дејност
Објавени учебници и учебни помагала во рамките на УГД:
- Верица Илиева, Драгица Спасова, Наталија Маркова Руждиќ (2018).
Ботаника. Земјоделски факултет, Универзитет „Гоце Делчев” Штип, стр. 304, ISBN: 978-608-244-535-9.
Trajkova, Fidanka and Koleva Gudeva, Liljana and Mihajlov, Ljupco
(2018) Практикум по Агроекологија -рецензиран практикум-. ISBN 978608-244-490-1.
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Годишен извештај

Научноистражувачка работа (проекти)
Домашни/меѓународни проекти
Датум
од-до
20182019

20172018

20172019

20162020

Наслов на проектот

Позиција

Билатерален проект
Р. Македонија-НР
Кина (Проект бр.
0307-98/15 со наслов:
„Characterization of
multi-element profiles
and multi-isotope ratios
for determination of the
geographical origin of
various plant food and
beverages“.

Главен истражувач
доц. д-р Биљана
Балабанова

Mitrev, Sasa and Arsov,
Emilija and Kovacevik,
Multidisciplinary
Biljana and Arsova,
approach to the
Julijana and Donev,
production of new
Ivan and Manevska,
varieties of sunflower
Kristina and Gligorova,
Monika and Petkovski,
Mario and Risteska, Simona
Mitrev, Sasa and Arsov,
Emilija and Rusevski,
Study of plum pox
Rade and Kovacevik,
potyvirus disease of
Biljana and Arsova,
stone fruits in the
Julijana and Gligorova,
Republic of Macedonia.
Monika and Manevska,
Kristina
EuroXanth:
Integrating science on
Arsov Emilija and Mitrev
Hanthomonadaceae for
Sasa
integrated plant disease
management in Europe.

Опис на активностите
во тек на проектот:

Студентски
научноистражувачки
проект финансиран од
УГД

Научноистражувачки
проект финансиран од
УГД

COST EuroXant
Соработници
истражувачи
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Да ги координира
и организира
активностите во
рамките на проектот (за
време на целиот период
на траење на проектот),
2.
Да учествува во
анализа биоактивни
феноли во вина од
Македонија и Австрија
со примена на масена
спектрометрија со
висока резолуција.
3.
Да ги обучува
и следи млади те
истражувачи во текот
на активностите на
проектот, применувајќи
ги најсовремените
техники за анализа на
вино (за време на целиот
период на траење на
проектот),
4.
Да учествува во
пишување на научни
трудови и нивно
бјавување во научни
списанија и учество на
научни конференции
5.
Да подготвува
извештаи од проектот
1.

20162018

506

„Класификација
на вина преку
определување на
биоактивни фенолни
соединенија со
примена на масена
спектрометрија со
висока резолуција“,
билатерален проeкт
меѓу Македонија и
Австрија, финансиран
од МОН

Виолета ИвановаПетропулос:
Главен истражувач

Годишен извештај

Да ги координира
и организира
активностите во
рамките на проектот (за
време на целиот период
на траење на проектот),
2.
Да ги обучува
и следи младите
истражувачи во текот
на активностите на
проектот, применувајќи
ги најсовремените
техники за анализа на
вино (за време на целиот
период на траење на
проектот),
3.
Да учествува во
пишување на научни
трудови и нивно
бјавување во научни
списанија и учество на
научни конференции
4.
Да подготвува
извештаи од проектот
1.
Да ги координира
активностите поврзани
со мобилности на
студенти и професори
во рамки на мрежата
2.
Да учествува во
мобилности
1.
Да учествува
во изведување
на истражувачка
работа согласно
со активностите
предвидени во проектот
2.
Да учествува во
пишување на научни
трудови и нивно
бјавување во научни
списанија и учество на
научни конференции
1.

20162018

„Биогени амини и
ароми во вина вранец
од Македонија и Црна
Гора и влијание на
јаболково-млечната
ферментација на
нивното формирање“,
билатерален проeкт
меѓу Македонија и
Црна Гора, финансиран
од МОН

Виолета ИвановаПетропулос:
Главен истражувач

2017тековно

CEEPUS (CIIIRO-0010-11-1617)
Teaching and learning
Bioanalysis

Виолета ИвановаПетропулос:
Коориднатор

20172020

NATO проект: “A
Field Detector for
Genotoxicity from
CBRN and Explosive
Devices

Виолета ИвановаПетропулос:
Млад истражувач
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Да ги координира
и организира
активностите во
рамките на проектот (за
време на целиот период
на траење на проектот),
2.
Да ги обучува
и следи младите
истражувачи во текот
на активностите на
УГД проект: Chemical
проектот, применувајќи
characterization of wine,
Виолета Иванова2017ги најсовремените
alcoholic beverages and
Петропулос:
2019
техники за анализа на
food by instrumental
Главен истражувач
вино (за време на целиот
techiques
период на траење на
проектот),
3.
Да учествува во
пишување на научни
трудови и нивно
бјавување во научни
списанија и учество на
научни конференции
Да подготвува извештаи
од проектот
Проект има за цел да
произведе критична
број на експерти, за
отворени образовни
ресурси и online алатки
со кои ќе се обезбедат
Арсов Емилија – асистент
Developing OER and
услуги и експертиза
на проектот
Blended Modules for
за професионалци
Agriculture and Rural
2015 до
(советници),
земјоделците и
Митрев Саша, Фиданка
2018
Development
руралните заедници.
Трајкова, Лилјана Колева
(Erasmus+ KA202
Членовите на овој
Project)
Гудева, Љупчо Михајлов
проект создаваат
краткорочни курсеви за
најважните принципи
во интегралното
и органското
производство.
1.

508

Годишен извештај

Ја координира работата
за остварување на
целите на проектот.
Планирање и
Примена на
изведување на
биотехнолошки методи
лабораториските
2017 до
за подобрување на
истражувања. Ги
Лилјана Колева Гудева
2019
растителните видови
утврдува методите
Главен истражувач
(домашен проект од
на работа. Доделува
фондот за наука на
задолженија
УГД)
за поефикасно
остварување на
зададените цели.
Донесува заклучоци од
добиените резултати.
Проект има за цел да
произведе критична
број на експерти, за
отворени образовни
доц. д-р Емилија Арсов –
ресурси и online алатки
асистент на проектот
со кои ќе се обезбедат
учесници од Земјоделски
Developing OER and
услуги и експертиза
факултет:
Blended Modules for
за професионалци
проф д-р Љупчо Михајлов
2015Agriculture and Rural
(советници),
проф. д-р Љупчо
земјоделците и
Development
2018
Михајлов,
руралните заедници.
(Erasmus+ KA202
проф. д-р Лилјана Колева
Членовите на овој
Project)
Гудева,
проект создаваат
доц. д-р Фиданка Трајкова краткорочни курсеви за
најважните принципи
во интегралното
и органското
производство.
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20162017

510

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

Координација на
работата за остварување
на целите предвидени со
проектот.
Дизајнирање на
шеми за поставување
на полски опити и
планирање на плодоред
за времетраење на
проектот.
Обезбедување на
потребни количини
семенски материјал
и останати
репроматеријали за
спроведување на опитот.
Ги утврдува методите
на работа. Доделува
задолженија
за поефикасно
главен истражувач: проф.
остварување на
д-р Љупчо Михајлов
зададените цели.
Дава насоки во
учесници:
спроведувањето на
проф. д-р Илија Каров,
лабораториските и
доц. д-р Фиданка Трајкова,
емпириските анализи.
доц. д-р Наталија Маркова
Донесува заклучоци од
Руждиќ, м-р Васко
добиените резултати.
Златковски
Подготовка на план со
временски рамки за
повторно поставување
на полски опити со
истите култури од
минатата година.
Доделува задолженија
за поефикасно
остварување на
зададените цели.
Дава насоки во
спроведувањето на
лабораториските и
емпириските анализи.
Донесува заклучоци од
добиените резултати.
Работи во
изготвувањето на
завршниот извештај на
проектот

Годишен извештај

главен истражувач: проф.
д-р Верица Илиева

20162017

20162017

20162017

20182019

Учествува во сите фази
од спроведувањето
Колекционирање,
на проектните
карактеризација и
учесници:
активности, особено во
евалуација на домашна
проф. д-р Љупчо
активностите поврзани
и интродуирана
Михајлов, проф. д-р Илија
со дизајнирање на
гермплазма од ориз
Каров, доц. д-р Наталија
опитите и толкување на
Маркова Руждиќ, м-р
резултатите.
Васко Златковски
главен истражувач:
доц. д-р Биљана
Балабанова
Учествува во сите фази
Characterization of
од спроведувањето
heavy metals contents
на проектните
учесници:
in different plant foods
проф. д-р Љупчо
активности, особено во
from polluted sites and
активностите поврзани
Михајлов,
their impact in food
проф. д-р Саша Митрев,
со колекционирање на
chain
доц. д-р Билјана
растителен материјал и
почвени проби.
Ковачевиќ,
лаборант м-р Весна
Зајкова-Панова
главен истражувач: проф.
д-р Мите Илиевски
Учествува во сите фази
од спроведувањето
Можности за
на проектните
учесници:
одгледување на
активности, особено во
проф. д-р Љупчо
здружени посеви
активностите поврзани
Михајлов, проф. д-р
во поледелското
со дизајнирање на
Драгица Спасова, проф.
производство
д-р Ристо Кукутанов, доц. опитите и толкување на
резултатите.
д-р Наталија Маркова
Руждиќ, Павле Вучков
главен истражувач:
доц. д-р Биљана
Балабанова
Characterization of
multi-element profiles
учесници: проф. д-р
and multi-isotope ratios
Учествува во сите фази
Саша Митрев, проф.
for determination of the
од спроведувањето на
д-р Блажо Боев, проф.
geographical origin of
проектните активности
д-р Виолета Иванова
various plant food and
Петропулос, проф.
beverages
д-р Љупчо Михајлов, м-р
Маја Лазарова, дип.инж.
Иван Донев
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главен истражувач: проф.
д-р Виолета Димовска

2017

Биоактивни
компоненти,
антиоксиданси
и антимикробна
активност на екстракти
од овошје и мента

учесници:
проф. д-р Љупчо
Михајлов, проф. д-р
Сања Косатдиновиќ
Величковска, доц. д-р
Фиданка Илиева, доц. д-р
Билјана Ковачевиќ, дип.
инж. Зорица Лелова

Учествува во сите фази
од спроведувањето
на проектните
активности, особено во
активностите поврзани
со дизајнирање на
опитите и толкување на
резултатите.

Објавени трудови:
Kostadinović Veličkovska, Sanja and Naumova Letia, Galaba and
Čočevska, Maja and Brühl, Ludger and Silaghi-Dumitrescu, Radu and
Mirhosseini, Hamed and Ilieva, Fidanka and Mihajlov, Ljupčo and Dimovska,
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Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар
Име и презиме

Звање

Област

Избор/
реизбор

1

Фиданка Трајкова

Вонреден
професор

Физиологија
на растенијата/
Градинарство

Избор

2

Лилјана Колева Гудева

Редовен
професор

3

Сања Костадиновиќ
Величковска

4

Драгица Спасова

Физиологија на
растенијата

Реизбор

Вонреден
професор

Прехранбено
инженерство

Избор

Редовен
професор

Генетика и
селекција на
растителното
производство

Избор

Други активности
Печатење на информатори
Информатор за студентите запишани на прв циклус студии на
Земјоделски факултет, Униеврзитет „Гоце Делчев“ - Штип, август 2018.
- Проф. д-р Лилјана Колева Гудева - Водење на сите состаноци за
2017/2018 на Комисија за издавачка дејност на УГД во функција на
претседател;
- Проф. д-р Лилјана Колева Гудева - Член на Централната комисија за
уписи на студенти на УГД во академската 2018/2019;
- Проф. д-р Лилјана Колева Гудева - Учество во работата на работната
група за акредитација на студиските програми за прв, втор и трет
циклус студии на сите единици на УГД;
- Проф. д-р Лилјана Колева Гудева - Член на Организациски одбор и
учество во сите организациски активности за Првото научно-стручно
советување „Агронаука и пракса 2018“;
- Проф. д-р Лилјана Колева Гудева - Претседател на рецензентска
комисија за рецензија на универзитетскиот учебник „Ботаника“ од
авторите Верица Илева, Драгица Спасова и Наталија Маркова;
- Проф. д-р Лилјана Колева Гудева - Главен уредник на меѓународно
списание Journal of Agriculture and Plant Sciences (Vol. XV).
- Проф. д-р Фиданка Трајкова - Член на уписната комисија за прв
циклус студии на Земјоделски факултет за академската 2018/2019;
- Проф. д-р Фиданка Трајкова - Член на Организациски одбор и
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-

-

-

-

-

-

учество во сите организациски активности за Првото научно-стручно
советување „Агронаука и пракса 2018“
Проф. д-р Фиданка Трајкова - Презнетација на можностите за
студирање на Земјоделскиот факултет при УГД – Штип за учениците
на средните училишта во Струмица во мај 2017;
Проф. д-р Фиданка Трајкова - Рецензент на трудови во меѓународните
списанија: Journal of Agriculture and Plant Sciences и International
Journal of Biochemistry Research & Review;
Проф. д-р Фиданка Трајкова - Член на рецензентска комисија за
рецензија на универзитетскиот учебник „Ботаника“ од авторите
Верица Илева, Драгица Спасова и Наталија Маркова;
Проф. д-р Фиданка Трајкова - Претседател на комисијата за
изготвување на извештај за подобност на тезите и темата со наслов
„Компаративно истражување на некои видови пиперки (Capsicum
annuum L.) произведени на органски и конвенционален начин“ и
оспособеност на кандидатката м-р Оливера Бичиклиски за научна
работа;
Проф. д-р Фиданка Трајкова - Претседател на комисијата за избор
во сите звања на еден наставник во областа Зеленчук/Градинарство;
Проф. д-р Фиданка Трајкова - Уредник на меѓународно списание
Journal of Agriculture and Plant Sciences (Vol. XV);
Патување на вработени во странство
Проф. д-р Љупчо Михајлов - Од 21 до 24 јануари, учество во работата
на 52. советување на агрономи и земјоделски производители што се
одржа на Златибор, по повод јубилејот 80 години од основањето на
Институтот за полјоделство и градинарство во Нови Сад
Проф. д-р Фиданка Трајкова, Проф д-р Мите Илиевски, Доц
д-р Емилија Арсов, Доц д-р Биљана Балабанова - Учество на
манифестацијата „Отворен ден на полето“ организиран од Институтот
за поледелство и градинарство во Нови Сад, Србија, со колеги и
студенти од Земјоделскиот факултет при УГД – Штип;
Доц. д-р Емилија Арсов, Еразмус + посета и предавање на
Земјоделскиот факултет при Софискиот универзитет во Бугарија
(6.-10.12.2018 г.)
Проф.д-р Љупчо Михајлов и доц.д-р Биљана Балабанова – од 16.06.
– 23.06. 2018 г. реализација на проектни активности по билатерален
проект помеѓу Република Македонија и Народна Република Кина/
посета на Шенјанг Универзитетот- НР Кина;
Доц. д-р Биљана Балабанова - Од 23.6. – 2.7. 2018 г. , учество на 18th
CEEPUS Symposium and Summer School on Bioanalysis 2018 - J. Selye
University, во Комарно, Словачка.
Доц. д-р Биљана Балабова – Од 11.3.2018 до 17.3.2018 година,
реализација на проектни активности по проект со наслов: NATO
SPS MYP G5266: A Field Detector for Genotoxicity from CBRN and
Explosive Devices во Софија, Бугарија.
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Водење на книга за посета на странци на единицата
- Проф. д-р Liang Yanqiu, проф. д-р Yan Minxiu, проф.д-р Fan Liling
и проф.д-р Wang Meicong – од Универзитетот за хемиски технологии во
Шенјанг, Народна Република Кина.
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ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Вовед
Филолошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип,
од своето основање во 2008 година, настојува да ја развива својата
дејност како високообразовна институција, не само во полето на јазикот,
литературата, образованието и културата, туку и во полето на различни
други дејности поврзани со науката и истражувањата, како што е заемната
соработка со домашните и со странските универзитети.
Филолошкиот факултет има особено важна мисија во оспособувањето
на студентите за продлабочување на знаењата од областа на македонскиот
јазик и литература, како и во изучувањето на странските јазици и на тој
начин во создавањето љубов кон јазикот и литературата воопшто.
Својата образовна и научна дејност Филолошкиот факултет ја
организира и ја изведува преку студиски програми засновани на Европскиот
кредит-трансфер систем (ЕКТС), во согласност со Болоњската
декларација.
Наставата се организира по студиски групи и тоа: Македонски јазик и
книжевност, Англиски јазик и книжевност, Германски јазик и книжевност,
Турски јазик и книжевност. Групите Италијански јазик и книжевност и
Француски јазик и книжевност се ставени во мирување.
Програмите ги сочинуваат општообразовни, уметнички, креативноистрaжувачки и стручни предмети, како и изборни предмети од потесната
област, кои формираат наставна целина. Реализацијата на програмите
тргнува од фундаменталните дисциплини, како лингвистика, методика,
литература, филологија и дидактика, а се продолжува со стручни предмети
како: превод и толкување на стручен текст, правопис и правоговор,
контрастивна анализа и сл.
За соодветната обука на студентите ќе им биде ставена на располагање
современа литература од еминентни домашни и странски автори, односно
ќе можат да се стекнат со најновите светски сознанија од областа на
македонистиката, англистиката, германистиката, италијанистиката и
туркологијата.
Предложениот современ концепт на новата студиска програма е во
согласност со режимот на студии и Правилникот за единствени основи за
организирање на додипломски студии на Универзитетот „Гоце Делчев”
- Штип, усогласен со нормативни акти и законските определби, како и
Законот за високо образование во Р Македонија.
Декан - избор на декан
По предлог на ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,
проф. д-р Блажо Боев, на 27.6.2016 година, со Одлука бр. 0201 – 568/3
од 27.6.2016 година, Универзитетскиот сенат ја избра доц. д-р Драгана
Кузмановска за декан на Филолошкиот факултет.
За продекан беше избрана доц. д-р Светлана Јакимовска со Одлука
бр. 1902-139/3 од 25.9.2015 година од ННС на Филолошкиот факултет.

521

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Структура
Број на вработени наставници, соработници, административен
кадар на Филолошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип:
Реден
Презиме и име
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15
16.
17
18
19
20.
21.
22.
23
24.
25.
26.
27
28.
29
30.
31.
32.
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Виолета Димова
Луси
КараниколоваЧочоровска
Билјана Ивановска
Ранко Младеноски
Марија Леонтиќ
Махмут Челик
Јованка Денкова
Нина Даскаловска
Марија Кусевска
Светлана Јакимовска
Драгана Кузмановска
Даринка Маролова
Ева Ѓорѓиевска
Весна Коцева
Снежана Кирова
Биљана Иванова
Драган Донев
Марија Тодорова
Крсте Илиев
Марија Крстева
Марица Тасевска
Надица Негриевска
Наталија Поп-Зариева
Весна
ПродановскаПоповска
Јована Караникиќ
Кристина Костова
Адријана Хаџи Николова
Костадин Голаков
Татјана Уланска
Ендрју Гудспид
Драги Ѓорѓиев
Гоце Цветановски

ред. проф.

Во
редовен
работен
однос
да

ред. проф.

да

ред. проф.
вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
ред. проф.
вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
доцент
доцент
доцент
доцент
виш лектор
виш лектор
виш лектор
виш лектор
виш лектор
лектор
лектор
лектор
лектор

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Звање

доцент
ас. докторанд
асистент
кореспондент
кореспондент
кореспондент
ред.проф.
ред. проф.
ред. проф.

Со
договор за
ангажирање

да
да
да
да
да
да

да
да
да
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-

33
34.

Актан Аго
Зејнеп Хусејин
Хусејин Озбај

35.

Барбел Утевски

36.

Елена Дуткова

37.

Игор Станојоски

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Виолета Николовска
Соња Петровска
Емилија Петрова-Ѓорѓева
Стеван Алексоски
Снежана Мирасчиева
Александар Крстев
Билјана Попевска

45

Влатко Берковски

46.

Јулијана Денкова

47.

Марјан Ристов (до 20.2.2018
год.)
Виолета
Шаклева
(од
21.2.2018 год.)

48.

Јасминка Миланова

вон. проф.
лектор
доцент
стручњак од
пракса
стручњак од
пракса
насловен
доцент
ред. проф.
ред. проф.
ред. проф.
ред. проф.
ред. проф.
доцент
доцент
референт за
студентски
прашања
референт за
студентски
прашања

да
да
да
да
да
да
да ФОН
да ФОН
да ФОН
да - ФОН
да ФОН
да – ФИ
да - ФОН
да
да

секретар правник

да

технички
секретар

да

Катедри во состав на Факултетот
Катедра за македонски јазик и книжевност;
Катедра за германски јазик и книжевност;
Група за англиски јазик и книжевност;
Група за италијански јазик и книжевност;
Група за француски јазик и книжевност;
Група за турски јазик и книжевност.

Годишен извештај за работа на Институтот за јазици при
Филолошкиот факултет за академска 2017-2018 година
Извештајот за работата на Институтот за јазици при Филолошкиот
факултет за периодот од 16 септември 2017 год. до 31 октомври 2017 год.
претставува сумирање на резултатите и осврт на реализираните цели и
задачи кои произлегуваат од Правилникот за работа на Институтот за
јазици на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев –
Штип. Во продолжение е даден детален опис на наведените активности во
академската 2017/2018 година.
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Административна работа
Административните работи и водењето на архивата и деловодните
книги на Институтот за јазици ги врши референтот на Институтот за јазици
Јулијана Денкова, кој по правило е референт на Филолошки факултет.
Курсот по македонски јазик за странски кандидати се изведува во две
рамништа: A1 рамниште и А2 рамниште. И во двете рамништа наставата
се изведува со фонд од 20 часа неделно во траење од по три месеци или
вкупно 240 часа во текот на семестарот за А1 рамниште и 240 часа за А2
рамниште.
За наставата по македонски јазик за странци – А1 и А2 рамниште се
користат следните учебници:
– Зборувате ли македонски? - почетен курс за странци (учебник)
автори: Марија Кусевска и Лилјана Митковска;
– Зборувате ли македонски? - почетен курс за странци (работна
тетратка) автори: Елени Бужаровска и Татјана Гочкова-Стојановска;
– Божилак - македонски јазик за странци (почетно рамниште) автори:
Татјана Гочкова-Стојановска и Искра Пановска-Димкова.
Годишен извештај за академската 2017/2018 година за странските
студенти (зимски семестар) - проф. Станка Коцева
Курсот по македонски јазик за странските студенти се изведуваше
на две рамништа: A1 рамниште и А2 рамниште. Три групи ја започнаа
наставата во октомври со рамниште А1 а ја завршија во декември.
Редовноста на студентите се регулира преку евидентни листи каде
што секојдневно тие се обврзани да се потпишуваат. Откако студентите ќе
ги положат испитите по македонски јазик А1 и А2 рамниште, тие добиваат
сертификати за истите.
Првата група беше водена од проф. Станка Арсовска. Во групата
имаше 21 студент, сите дојдени во предвидениот термин за настава освен
еден студент кој пристигна со задоцнување од месец и пол. Наставата
започна на 3.10.2017 година и се изведуваше по претходно изработениот
наставен план, четири дена во неделата по пет наставни часа. Наставата
се одвиваше во понеделник, вторник, четврток и петок, во просториите
на Економски факултет во П2. Часовите почнуваа во 15 часот, а
завршуваа во 19 часот. Се одржаа вкупно 240 часа, колку што всушност
беа предвидени за првото рамниште за курсот по јазик. Наставата беше
редовно проверувана и надгледувана од шефот на Институтот за јазици
виш лектор м-р Снежана Кирова. За сите проблеми и отсуство поради
оправдани причини на професорката се доставувани мејлови, а истите
часови се дополнително одржани.
Наставата се одвиваше според програмата со редовно правење на
контролни задачи и вежби со цел за подобро разбирање на македонскиот
јазик. Часовите редовно ги посетуваа 90 % од студентите, воедно поради
тоа истите немаа проблем во совладувањето на материјалот и го положија
испитот. Испитот имаше писмен и устен дел. Писмениот дел се одржа на
20.12.2017 во 14 часот во просториите на Економски факултет, а усниот
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дел се одржа на 25 и 26.12.2017 год. На усниот дел немаше студенти кои
не го положија испитот.
Годишен извештај за академската 2017/2018 година за странските
студенти (зимски семестар) - м-р Делфина Јованова-Николенко
Втората група беше водена од м-р Делфина Јованова-Николенко и во
неа имаше 26 студенти. Наставата започна на 9 октомври, а заврши на 26
декември. Наставата се изведуваше по претходно изработен наставен план,
четири дена во неделата, по пет наставни часа. Наставата се одвиваше
секој понеделник, вторник, четврток и петок во октомври и ноември,
а во декември наставата се одвиваше во понеделник, среда, четврток и
петок. Наставата почнуваше во 12 часот, а завршуваше во 16 часот и
се одржуваше во просториите на Економски факултет во предавална
5. Беа одржани вкупно 240 часа, колку што всушност беа предвидени
за првото рамниште за курсот по македонски јазик. Наставата беше
редовно проверувана и надгледувана од шефот на Институтот за јазици,
виш лектор м-р Снежана Кирова. За сите проблеми и отсуство поради
оправдани причини на наставниците беа доставувани мејлови а истите
часови беа дополнително одржани.
Наставата се одвиваше според програмата со редовно правење
на контролни задачи и вежби, сè со цел за подобро разбирање и учење
на македонскиот јазик. Часовите беа редовно посетувани од страна на
студентите, воедно поради тоа истите немаа проблем во совладувањето на
материјалот.
Испитот го одржаа шефот на Институтот за јазици, виш лектор м-р
Снежана Кирова и професорките кои ги држеа предавањата м-р Делфина
Јованова-Николенко, Станка Арсовска и Павлинка Ефремова.
Годишен извештај за академската 2017/2018 година за странските
студенти (зимски семестар) - проф. Павлинка Ефремова
Третата група беше водена од проф. Павлинка Ефремова и во неа
имаше 24 студенти. Наставата започна на 9 октомври, а заврши на 26
декември. Наставата се изведуваше по претходно изработен наставен
план, четити дена во неделата по пет наставни часа. Текот на наставата
се одвиваше секој понеделник, вторник, четврток и петок. Наставата
почнуваше во 14 часот, а завршуваше во 18:30 часот во понеделник и во
вторник, во четврток наставата почнуваше во 16 часот, а завршуваше
во 18:30 часот и во петок од 13 до 17:30 и се одржуваше на Економски
факултет во предавална 1. Беа одржани вкупно 240 часа, колку што
всушност беа предвидени за првото ниво за курсот по македонски
јазик. Наставата беше редовно проверувана и надгледувана од шефот на
Институтот за јазици, виш лектор м-р Снежана Кирова. За сите проблеми
и отсуство поради оправдани причини на наставниците беа доставувани
мејлови, а истите часови беа дополнително одржани. Наставата се
одвиваше според програмата со редовно правење на контролни задачи, со
цел за подобро разбирање на македонскиот јазик. Часовите беа редовно
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посетувани од страна на студентите, воедно поради тоа истите немаа
проблем во совладувањето на материјалот. Испитот го одржаа виш лектор
м-р Снежана Кирова, проф. м-р Делфина Јованова-Николенко, проф.
Павлинка Ефремовa и проф. Станка Арсовска.
Годишен извештај за академската 2017/2018 година за странските
студенти А2 рамниште (летен семестар) - проф. Станка Арсовска
Наставата по македонски јазик А2 рамниште започна во февруари, а
заврши во април.
Првата група беше водена од проф. Станка Арсовска. Во групата
имаше 22 студенти, сите дојдени во предвидениот термин за настава, освен
пет студенти кои пристигнаа со задоцнување од две недели. Наставата
започна на 5.2.2018 година и се изведуваше по претходно изработениот
наставен план, четири дена во неделата по пет наставни часа, исто како
во зискиот семестар. Часовите се одржуваа секој понеделник, вторник,
четврток и петок, во просториите на Економски факултет во П2. Наставата
почнуваше во 15 часот, а завршуваше во 19 часот. Се одржаа вкупно 240
часа, колку што всушност беа предвидени за второто рамниште за курсот
по јазик. Наставата беше редовно проверувана и надгледувана од шефот на
Институтот за јазици, виш лектор м-р Снежана Кирова. За сите проблеми
и отсуство поради оправдани причини на професорката се доставувани
мејлови, а истите часови се дополнително одржани.
Наставата се одвиваше според програмата со редовно правење на
контролни задачи и вежби со цел за подобро разбирање на македонскиот
јазик. Часовите редовно ги посетуваа 80 % од студентите. Испитот имаше
писмен и устен дел. Писмениот дел се оджа на 23.4.2018 година во 14
часот во просториите на Економски факултет, а усниот дел се одржа на
4 и 5.5.2018 година. На усниот дел имаше студенти кои беа вратени да
дополагаат во рок од две недели кога тие и го положија испитот.
Годишен извештај за академската 2017/2018 година за странските
студенти А2 рамниште (летен семестар) - м-р Делфина ЈовановаНиколенко
Втората група беше водена од м-р Делфина Јованова-Николенко и во
неа имаше 23 студенти. Наставата започна на 1 февруари, а заврши на 30
април. Текот на наставата се изведуваше по претходно изработен наставен
план, четири дена во неделата, по пет наставни часа. Наставата се одвиваше
секој понеделник, вторник, четврток и петок, од 12 часот до 16:00 часот
на Економски факултет во предавална 1. Беа одржани вкупно 240 часа,
колку што всушност беа предвидени за второто рамниште за курсот по
македонски јазик. Наставата беше редовно проверувана и надгледувана од
раководителот на Институтот за јазици, виш лектор м-р Снежана Кирова.
За сите проблеми и отсуство поради оправдани причини на наставниците
беа доставувани мејлови, а истите часови беа дополнително одржувани.
Наставата се одвиваше според програмата, со редовно правење на
контролни задачи и вежби, со цел студентите подобро да го разберат и
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научат македонскиот јазик. Студентите кои редовно ги посетуваа часовите
немаа проблем во совладувањето на материјалот.
Испитот го одржаа раководителот на Институтот за јазици, виш
лектор м-р Снежана Кирова и професорките кои ги држеа предавањата
м-р Делфина Јованова-иколенко, Станка Арсовска и Павлинка Ефремова.
Годишен извештај за академската 2017/2018 година за странските
студенти А2 рамниште (летен семестар) - проф. Павлинка Ефремова
Третата група беше водена од проф. Павлинка Ефремова и во неа
имаше 21 студент. Наставата започна на 1 февруари, а заврши на 30 април.
Наставата се изведуваше по претходно изработен наставен план, четири
дена во неделата по пет наставни часа секој понеделник, вторник, среда
и петок. Наставата почнуваше во 13 часот, а завршуваше во 17 часот во
понеделник и во петок, во вторник и во среда наставата почнуваше во 14
часот, а завршуваше во 18 часот. Наставата се одржуваше на Економски
факултет во предавална 8. Беа одржани вкупно 240 часа, колку што
всушност беа предвидени за второто ниво за курсот по македонски јазик.
Наставата беше редовно проверувана и надгледувана од раководителот на
Институтот за јазици, виш лектор м-р Снежана Кирова. За сите проблеми
и отсуство поради оправдани причини на наставниците беа доставувани
мејлови, а истите часови беа дополнително одржани. Наставата се
одвиваше според програмата со редовно правење на контролни задачи, со
цел за подобро разбирање на македонскиот јазик. Часовите беа редовно
посетувани од страна на студентите, воедно поради тоа истите немаа
проблем во совладувањето на материјалот. Испитот го одржаа виш лектор
м-р Снежана Кирова, м-р Делфина Јованова-Николенко, проф. Павлинка
Ефремовa и проф. Станка Арсовска.
Институтот константно инсистира на редовноста на кандидатите,
редовно проверување на наставата, давање дополнителни материјали,
контролни тестови, ако е потребно и одржување дополнителни часови
итн.
Полагање испити за здобивање со меѓународно признат сертификат
во соработка со Британски совет
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, односно Институтот за јазици
при Филолошкиот факултет, во компјутерска предавална на Институтот
која се наоѓа во просториите на Текстилното училиште, спроведува
полагање на меѓународни тестови по англиски јазик од Кембриџ инглиш и
од Британски совет.
Од досега спроведените тестирања за академската 2017/2018 година
може да ги наведеме следните сесии:
1. 18.10.2017 г.
Тест Аптис - Варијанта 1 – 22 кандидати
Тест Аптис – Варијанта 2 – 2 кандидати
Тест БУЛАТС – 6 кандидати
2. 27.11.2017 г.
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Тест Аптис - Варијанта 1 – 13 кандидати
Тест БУЛАТС – 11 кандидати
3. 26.12.2017 г.
Тест Аптис - Варијанта 1 – 15 кандидати
Тест Аптис – Варијанта 2 – 7 кандидати
Тест БУЛАТС – 9 кандидати
4. 19.2.2018 г.
Тест Аптис - Варијанта 1 – 1 кандидат
Тест БУЛАТС – 13 кандидати
5. 22.2.2018 г.
Тест Аптис - Варијанта 1 – 1 кандидат
Тест Аптис – Варијанта 2 – 3 кандидати
Тест БУЛАТС – 12 кандидати
6. 14.3.2018 г.
Тест Аптис - Варијанта 2 – 7 кандидати
Тест БУЛАТС – 10 кандидати
7. 18.4.2018 г.
Тест Аптис - Варијанта 1 – 3 кандидати
Тест Аптис – Варијанта 2 – 2 кандидати
Тест БУЛАТС – 14 кандидати
8. 15.5.2018 г.
Тест Аптис - Варијанта 2 – 6 кандидати
Тест БУЛАТС – 13 кандидати
9. 6.6.2018 г.
Тест Аптис - Варијанта 2 – 3 кандидати
Тест БУЛАТС – 3 кандидати
10.
3.7.2018 г.
Тест Аптис - Варијанта 2 – 3 кандидати
Тест БУЛАТС – 4 кандидати
Од извршените тестирања во академската 2017/2018 година со
меѓународен сертификат се здобиле вкупно 183 кандидати. Од нив 55
полагале Аптис тест-Варијанта 1, 33 полагале Аптис тест-Варијанта 2 и
95 го полагале БУЛАТС тестот.
Одржување курсеви по странски јазици
Во летниот семестар од академската 2017/2018 година за првпат
Институтот започна со одржување курсеви по странски јазици и тоа
германски и англиски јазик. За германски јазик се оформија 3 групи, а за
англиски 1.
Извештај за курсот по германски јазик 2018 година - проф.
Викторија Мрмеска
Курсот по германски јазик се изведуваше во две нивоа: A1/1 ниво
(две групи) и А1/2 ниво (една група).
Наставата беше редовно проверувана и надгледувана од раководителот
на Институтот за јазици, виш лектор м-р Снежана Кирова. За сите
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проблеми и отсуство поради оправдани причини на професорката се
доставувани мејлови, а истите часови се дополнително одржани. Наставата
се одвиваше според програмата по современи и креативни методи со
редовно проверување на домашните задачи и дополнителни вежби, со цел
за подобро разбирање на германскиот јазик. Во програмата беа вклучени
четирите јазични вештини (читање, слушање, зборување, пишување) и
граматика.
Првата група А1/1 ниво ја започна наставата во март 2018 година.
Групата беше водена од проф. Викторија Мрмеска. Во групата имаше
10 кандидати, сите дојдени во предвидениот термин за настава освен еден
студент кој пристигна со задоцнување од еден месец. Наставата започна
на 1.3.2018 година. Наставата се изведуваше по претходно изработениот
наставен план, два дена во неделата по два наставни часа. Наставата се
одвиваше секој вторник и четврток, во просториите на средното текстилно
училиште во Штип и почнуваше во 18:30 часот, а завршуваше во 20 часот.
Се одржаа вкупно 50 часа, колку што всушност беа предвидени за A1/1
ниво за курсот по германски јазик.
Часовите редовно ги посетуваа 100 % од кандидатите, воедно поради
тоа истите немаа проблем со совладувањето на материјалот и го положија
испитот. Испитот беше писмен и се одржа на 29.5.2018 година во 18:30
часот. Немаше кандидати кои не го положија испитот.
Втората група А1/1 ниво ја започна наставата во март 2018 година.
Групата беше водена од проф. Викторија Мрмеска. Во групата имаше
8 ученици, сите дојдени во предвидениот термин за настава. Наставата
започна на 1.3.2018 година. Текот на наставата се изведуваше по претходно
изработениот наставен план, два дена во неделата по два наставни часа.
Наставата се одвиваше секој вторник и четврток, во просториите на
средното текстилно училиште во Штип. Наставата почнуваше во 20
часот, а завршуваше во 21:30 часот. Се одржаа вкупно 50 часа, колку што
всушност беа предвидени за A1/1 ниво за курсот по германски јазик.
Часовите редовно ги посетуваа 100 % од студентите, воедно поради
тоа истите немаа проблем со совладувањето на материјалот и го положија
испитот. Испитот беше писмен и се одржа на 29.5.2018 година во 18:30
часот. Немаше студенти кои не го положија испитот.
Групата А1/2 ниво ја започна наставата во март 2018 година.
Групата беше водена од проф. Викторија Мрмеска. Во групата имаше
6 ученици, сите дојдени во предвидениот термин за настава. Наставата
започна на 1.3.2018 година. Текот на наставата се изведуваше по претходно
изработениот наставен план, два дена во неделата по два наставни часа.
Наставата се одвиваше секој понеделник и секоја среда, во предавалната
на Институтот, во просториите на средното текстилно училиште во Штип.
Наставата почнуваше во 20:00 ч., а завршуваше во 21:30 ч. Се одржаа
вкупно 50 часа, колку што всушност беа предвидени за A1/2 ниво за курсот
по германски јазик. Часовите редовно ги посетуваа 100% од студентите,
воедно поради тоа истите немаа проблем со совладувањето на материјалот
и го положија испитот. Испитот беше писмен и се одржа на 30.5.2018
година во 20:00 ч. Немаше студенти кои не го положија испитот.
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Наставата беше следена од студентите од Филолошкиот факултет
што претставуваше дел од нивната клиничка пракса.
Извештај за интензивниот курс по германски јазик 2018 година,
проф. Мрмеска Викторија
Покрај овие три групи, во јуни се одржа и интензивен курс по
германски јазик. Интензивниот курс по германски јазик се изведуваше во
едно ниво: А1/2 ниво (една група ).
Група ја започна својата настава во јуни 2018 година.
Групата беше водена од проф. Викторија Мрмеска. Во неа имаше
6 кандидати, сите дојдени во предвидениот термин за настава. Наставата
започна на 11.6.2018 година. Наставата се изведуваше по претходно
изработениот наставен план, четири дена во неделата по четири наставни
часа. Наставата се одвиваше од понеделник до четврток, во просториите
на средното текстилно училиште во Штип и почнуваше во 18:00 ч.,
а завршуваше во 21:00 ч. Се одржаа вкупно 50 часа, колку што беа
предвидени за A1/2 ниво за курсот по германски јазик. Наставата беше
редовно проверувана и надгледувана од шефот на Институтот за јазици
виш лектор м-р Снежана Кирова. За сите проблеми и отсуство поради
оправдани причини на професорката се доставувани мејлови, а истите
часови се дополнително одржани. Часовите редовно ги посетуваа 100% од
кандидатите, и поради тоа немаа проблем со совладувањето на материјалот.
Испитот беше писмен и се одржа на 29.6.2018 година во 18:00 ч. Двајца
кандидати не го положија испитот.
Извештај за курсот по англиски јазик, проф. Марија Кикириткова
Формирана беше една група за курсот по англиски јазик, ниво Б1, а се
состоеше од 10 ученици на почетокот на курсот кој започна на 12.3.2018
година. Наставата се изведуваше по претходно утврдена програма два
пати неделно, во понеделник и четврток од 17.45 до 19.15 ч. Наставата
се одржуваше во просториите на текстилното училиште, поточно во
училницата на Институтот за јазици при Филолошкиот факултет. Се
одржаа вкупно 52 часа кои беа редовно посетувани од поголемиот број
на ученици. Повремените отсуства на некои од учениците беа претходно
најавувани и истите беа поради работни обврски. Втората половина
на курсот ја продолжија 7 ученици, а останатите тројца од оправдани
причини не можеа да продолжат. Наставата беше редовно проверувана и
надгледувана од раководителот на Институтот за јазици виш лектор м-р
Снежана Кирова. Овој курс исто така траеше три месеци и на крајот се
одржа писмено тестирање на кандидатите на 7.6.2018. На тестирањето
присуствуваа 4 кандидати и сите го положија испитот. Останатите не
беа во можност да присуствуваат и истите ќе бидат тестирани во наредна
прилика, кога тие ќе го побарат тоа.
Наставата исто така беше следена од студентите од Филолошкиот
факултет, што претставуваше дел од нивната клиничка пракса.
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Проверка на познавање на македонски јазик за странци и познавање
на странски јазици за кои се издаваат соодветни потврди
Освен погоре наведените активности, Институтот за јазици постојано
врши проверка на познавање на македонски јазик за странци и познавање
на странски јазици (овие се бараат за конкурси/вработување и запишување
на втор и трет циклус на студии) за кои издава соодветни потврди. Во
однос на ова, во текот на академската 2017/2018 година имавме следна
бројка на издадени потврди:
- познавање на англиски јазик вкупно 40 потврди;
- познавање на македонски јазик: вкупно 16 потврди;
- познавање на руски јазик: вкупно 1 потврда;
- познавање на германски јазик: вкупно 3 потврди;
- познавање на турски јазик: вкупно 1 потврда.
Овие потврди се издаваат по цена од 1200 денари согласно со
Ценовникот на Институтот за јазици.
Покрај ова, издадени се и 22 потврди на странски студенти за
посетување на курс по македонски јазик по цена од 100 денари.
Членовите на Институтот за јазици, согласно со Правилникот на
ИЈ, редовно одржуваат консултации и вршат проверка на знаењата по
странски јазици (универзитетски изборни) на сите нематични факултети
и академии при УГД на крајот на семестарот во кој се учи одредениот
странски јазик (англиски, германски, руски, шпански, француски и
италијански). На факултетите каде што во студиската програма постои
факултетски предмет – странски јазик, тие одржуваат и настава.
Како заклучок, да кажеме дека Институтот и во текот на оваа
академска година успешно организира настава по македонски јазик за
странци за три (3) групи поради зголемениот број на кандидати – странски
студенти. Покрај ова, од оваа година Институтот за прв пат успешно
организира и спроведе курсеви по странски јазици – 3 групи + 1 група
интензивен курс по германски јазик и 1 група курс по англиски јазик. Исто
така, сметаме дека не е мала ниту бројката на сертификатите издадени
преку соработка со Британски совет.
Извештај од одржаните седници на Наставно-научен совет
-

161. седница на ННС одржана на 4.10.2017 год.
Усвојување на записникот од 161. од 4.10.2017 год. седница на ННС
Одлука за избор на д-р Светлана Јакимовска во наставно научно
звање вонреден професор за наставно научните области романистика
и преведување
Одлука за преземање обврски од проф. д-р Толе Белчев за учебната
2017/2018 год.
Одлука за усвојување на Предлог – одлука за дополнување на
Ценовникот на услуги на Институтот за јазици при Филолошкиот
факултет
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Одлука за усвојување барање на проф. д-р Ранко Младеноски за
право на вршење дејност во друга високообразовна установа
Одлука за формирање конкурсна комисија за запишување на
студенти на универзитетски академски студии од втор циклус студии
за учебната 2017/2018 год.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2017/2018 год.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус на студии.
Одлука за издавање научна монографија со наслов „Турските суфикси
во македонскиот јазик“ од авторот проф. д-р Марија Леонтиќ
Одлука за избор на рецензенти за издавање научна монографија со
наслов „Турските суфикси во македонскиот јазик“ од авторот проф.
д-р Марија Леонтиќ
Одлука заангажирање на наставник (визитинг професор) за потребите
на Филолошкиот факултет за прв циклус на универзитетски
академски студии за зимски/летен семестар учебната 2017/2018 год.
Одлука за измена на Одлуката бр. 1902-131/7 од 31.5.2017 год. за
ангажираност на наставниот кадар и соработниците на Филолошкиот
факултет во зимскиот/летниот семестар во учебната 2017/2018
година, на прв циклус на универзитетски академски студии
162. седница на ННС одржана на 17.10.2017 год.
Усвојување на записникот од 161. од 4.10.2017 год. седница на ННС
Одлука за ангажирaност на наставничкиот кадар на Филолошкиот
факултет во зимскиот/летниот семестар, учебната 2017/2018 година
на втор циклус студии
Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд
на кандидатот Марица Тасевска
Одлука за усвојување на предлог годишен план и програма за
издавачка дејност на Филолошкиот факултет за 2018 година
Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство од м-р
лектор Марија Крстева
Одлука за усвојување пријавата за наслов на тема на магистерскиот
труд од кандидатот Лидија Јовановска под наслов „Методот на
естетика на комуникацијата во наставата по македонски јазик и
литература“
Одлука за усвојување Барање бр. 0801-2/33 од 12.10.2017 одобрување
на отсуство за патување во странство од проф. д-р Билјана Ивановска
Одлука за усвојување барање бр. 0801-2/34 од 12.10.2017 одобрување
на отсуство за патување во странство од проф. д-р Билјана Ивановска
Одлука за право на вршење дејност во друга високообразовна
установа за проф. д-р Билјана Ивановска
Одлука за усвојување Барање бр.1002-82/81 од 25.9.2017 год., од
Емилија Шекеринова студент на втор циклус студии за продолжување
на рокот за студирање.

Годишен извештај

-

-

Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд, под
наслов: „Дијалектните називи на растителниот свет во радовишкиот
говор и нивната симболика “ на кандидатот Пацка Младеновска
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд
под наслов: „Дијалектните именувања на влекачите и инсектите во
штипскиот говор и нивната симболика“ на кандидатот Сања Спаскова
Одлука за усвојување Барање бр. 1005-17/21 од 29.8.2017 година
од Ивана Атанасова за признавање на активности остварени при
Еразмус мобилност
Одлука за усвојување Барање бр.1005-22/43 од 17.10.2017 год. од
Александар Здавковски за активирање на студии
Одлука за усвојување Барање бр.1005-22/42 од 17.10.2017 год. од
Драгана Димитрова за активирање на студии
Одлука за усвојување Барање бр.1005-22/44 од 17.10.2017 год. од
Радица Вучкова за активирање на студии
Одлука за усвојување Барање бр.1005-22/35 од 7.9.2017 год. од Сања
Стојчевска, за активирање на студии
Одлука за усвојување Барање бр.1005-23/31 од 17.10.2017 год.
од Марија Накова за промена на статус на студент од редовен во
вонреден.
163. седница на ННС одржана на 7.11.2017 год.:
Усвојување на записникот од 163. од 7.11.2017 год. седница на ННС
Одлука за усвојување на извештајот, формирање комисија и
определување датум за одбрана на магистерски труд на кандидатот
Марица Тасевска
Одлука за усвојување на извештајот, формирање комисија и
определување датум за одбрана на магистерски труд на кандидатот
Пацка Тасева
Одлука за усвојување на извештајот, формирање комисија и
определување датум за одбрана на магистерски труд на кандидатот
Сања Спаскова
Одлука за покренување постапка за распишување на конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научните области
германистика и граматика, семантика, семиотика, сентакса.
Предлог – одлука за одобрување службена посета
Одлука за преземање обврски од проф. Радица Никодиновска за
учебната 2017/2018 год.
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Милена Атанасова,
студент на втор циклус студии
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Адрија Хаџи
Николова, студент на втор циклус студии
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Боркица
Трајковска, студент на втор циклус студии
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Викторија
Смилкова, студент на втор циклус студии
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Одлука за продолжување на рокот за студирање на Мери Басовска,
студент на втор циклус студии
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Катерина
Лазаревска, студент на втор циклус студии
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Катерина
Стојановска, студент на втор циклус студии
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Сања Велкова,
студент на втор циклус студии
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2017/2018 год.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус на студии.
164. седница на ННС одржана на 22.11.2017 год.:
Усвојување на записникот од 163. од 7.11.2017 год. седница на ННС
Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на деканот
на Филолошкиот факултет за учебната 2016/2017 година
Одлуки за запишување студенти на втор циклус студии 2017/2018
год.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2017/2018 год.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус на студии.
Одлука за усвојување Барање бр. 0801-2/35 од 21.11.2017 год.
за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. д-р
Марија Кусевска и проф. д-р Билјана Ивановска.
Одлука за усвојување Барање бр.0801-2/37 од 21.11.2017 за
одобрување на отсуство за патување во странство на проф. д-р Нина
Даскаловска и проф. д-р Билјана Ивановска
Одлука за усвојување Барање бр. 0801-2/36 од 21.11.2017 за
одобрување на отсуство за патување во странство од доц. д-р Драгана
Кузмановска и проф. д-р Виолета Димова
165. седница на ННС одржана на 5.12.2017 год.:
Усвојување на записникот од 164. од 22.11.2017 год. седница на ННС
Одлука за утврдување на проф. д-р Нина Даслкаловска за предлог
кандидат за избор на проректор за наука на Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип
Одлука за ангажираност на наставниот кадар за 3 циклус студии,
учебната 2017- 2018 година
Одлука за покренување постапка за избор на еден наставник во
наставно-стручно звање лектор за наставно научната област
германистика
Одлука за покренување постапка за избор на еден наставник во
наставно-стручно звање Виш лектор за наставно научната област
англистика

Годишен извештај

-

-

-

Одлука за покренување постапка за избор на еден наставник во сите
звања за наставно научната област книжевност за деца
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2017/2018 год.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус на студии.
Одлука за усвојување на Барањето бр. 0405-2/39 од 4.12.2017 за
финансирање на научноистражувачки проект поднесено од носителот
на научниот проект: проф. д-р Марија Кусевска (вонреден професор),
и главните истражувачи проф. д-р Билјана Ивановска (вонреден
професор) и проф. д-р Нина Даскаловска (вонреден професор).
Одлука за организирање на Третата меѓународна научна конференција
„ФИЛКО“ - филологија, култура и образование
Одлуказа усвојување пријава на магистерски труд од кандидатот
Габриела Митева под наслов: Интерференција на културните
семиосвери во романите „Пророкот од дискантрија“ и „Бајазит и
Оливера“ од Драги Михајловски и определување ментор.
166. седница на ННС одржана на 29.1.2018 год.:
Усвојување на записникот од 165. од 5.12.2017 год. седница на ННС
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научните области
германистика и граматика, семантика, семиотика, синтакса.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научните области германистика
и граматика, семантика, семиотика, синтакса
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
книжевност за деца
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Книжевност
за деца
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс
за избор на еден наставник во наставно стручно звање виш лектор за
наставно-научната област англистика
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во наставно стручно звање виш лектор за наставнонаучната област англистика
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс
за избор на еден наставник во наставно стручно звање лектор за
наставно-научната област германистика
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во наставно стручно звање лектор за наставно-научната
област германистика
Одлука за покренување постапка за распишување конкурс за избор
на еден наставник во насловно звање насловен доцент за наставно
научната област Педагогија
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Одлука за покренување постапка за распишување конкурс за избор
на еден наставник во насловно звање насловен доцент за наставно
научната област македонска книжевност и југословенска книжевност
во средниот век- 61200
Одлука за покренување постапка за распишување конкурс за избор
на еден наставник во насловно звање насловен доцент за наставно
научната област Македонска книжевност XIV век македонска
книжевност XX век- 61202
Одлука за измена и дополнување на Ценовникот за исплата на
ангажирани наставници за одржување на наставата по македонски
јазик за странци и одржување на наставата по странски јазици на
Институтот за јазици при Филолошкиот факултет
Одлука за определување на бројот на членови на Наставно-научниот
совет на Филолошкиот факултет за летен семестар, учебната
2017/2018 год.
Одлука за усвојување на барање за согласност за вршење на
високообразовна дејност на Воената академија „Генерал Михаило
Апостолски – Скопје за проф. д-р Марија Кусевска
Одлука за усвојување на барање за согласност за вршење на
високообразовна дејност на Воената академија „Генерал Михаило
Апостолски“ – Скопје за проф. д-р Билјана Ивановска
Одлука за усвојување на барање за согласност за вршење на
високообразовна дејност на Педагошки факултет – Битола за проф.
д-р Панко Младеноски
Одлука за усвојување на барање за согласност за учество во процесот
на акредитација на студиските програми од прв циклус студии на
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје на
проф. д-р Марија Кусевска
Одлука за усвојување на барање за отсуство поради учество на XI
меѓународна конференција “E-Learning and Innovative Pedagogies”
која ќе се одржи во Њујорк, САД, од проф. д-р Нина Даскаловска
Одлука за усвојување на Барањето бр. 0801-2/3 од 29.1.2018 год. за
рефундирање на средства по основа на уплатена котизација од доц.
д-р Драгана Кузмановска
Одлука за усвојување на пријава за наслов на тема на магистерскиот
труд од кандидатот Маријана Горгиева под наслов „Семиологија на
неантропоморфниот лик во романите на Венко Андоновски“
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Татјана Илиевска
студент на втор циклус студии
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Мирјана Фичорска
студент на втор циклус студии
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Драгана
Љуботенска студент на втор циклус студии
Одлука за продолжување на рокот за студирање на Билјана Џидров
студент на втор циклус студии

Годишен извештај

-

-

-

-

Одлука за усвојување на пријава за тема на магистерски труд и
определување ментор на кандидатот Александра Трајанова
Одлука за усвојување на пријава за тема на магистерски труд и
определување ментор на кандидатот Ивана Котева
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд на
кандидатот Татјана Илиевска
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд на
кандидатот Александра Милева
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд на
кандидатот Кристина Мијалкова
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2017/2018 год.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус на студии.
167. седница на ННС одржана на 21.2.2018 год.:
Усвојување на записникот од 166. седница на ННС од 29.1.2018 год.
Одлука за разрешување на секретар на Филолошкиот факултет
Одлука за избор на секретар на Филолошкиот факултет
Одлука за бројот на студенти кои се запишуваат во прва година на
прв циклус универзитетски академски/стручни студии за учебната
2018/2019 год. на Филолошкиот факултет
Одлука за бројот на студентите за запишување на втор циклус
на универзитетски (академски) студии - магистерски студии и
универзитетски студии - специјалистички стручни студии за учебната
2018/2019 год. на Филолошкиот факултет
Одлука за бројот на студенти кои се запишуваат на трет циклус
универзитетски студии – докторски студии за учебната 2018/2019
год. на Филолошкиот факултет
Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) од наставниците на Филолошкиот факултет за календарската
2018 год.
Одлука за определување членови на организацискиот одбор, членови
на меѓународниот научен и уредувачки одбор за Третата меѓународна
научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура и образование
Одлука за издавање и печатење на Зборник на трудови од Третата
меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура
и образование
Одлука за преземање обврски по предметот Балканските војни и
Првата светска војна, петти семестар, учебна 2013/2014 год., студиска
програма 2011/2012, Историја со археологија-наставна
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на бројот на
членови на Наставно-научниот совет на Филолошки факултет за
летен семестар 2017/2018 г.
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Одлука по Барање бр. 1907-48/1 од 6.2.2018 год. за номинирање на
енергетски администратор.
Одлука па Барање бр. 1907-46/1 од 29.1.2018 год. за согласност за
вршење на високообразовна дејност од Педагошки факултет „Св.
Климент Охридски“ - Скопје
Одлука по барање за продолжување на рокот за студирање од
Бранкица Иванова студент на втор циклус студии
Одлука по пријава на тема за магистерски труд и определување
ментор од Силвија Апостоловска студент на втор циклус студии
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2017/2018 год.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус на студии.
Одлука по барање за продолжување на рокот за студирање од Фатиме
Лиман студент на втор циклус студии
168. седница на ННС одржана на 1.3.2018 год.:
Усвојување на записникот од 167. седница на ННС од 21.2.2018 год.
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс
за избор на еден наставник во насловно звање – насловен доцент за
наставно-научната област: македонска книжевност и јужнословенска
книжевност во средниот век – (Конкурсот е објавен на ден 18.12.2017
год. во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“);
Одлука за формирање на рецензетска комисија за избор на наставник
во насловно звање – насловен доцент за наставно-научната област:
македонска книжевност и јужнословенска книжевност во
средниот век (1 извршител) за време од 5 години;
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс
за избор на еден наставник во насловно звање – насловен доцент
за наставно-научната област: македонска книжевност XIV век
/ македонска книжевност XX век – (Конкурсот е објавен на ден
18.12.2017 год. во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“);
Одлука за формирање на рецензетска комисија по објавен Конкурс
за избор на наставник во насловно звање – насловен доцент
за наставно-научната област: македонска книжевност XIV век
/ македонска книжевност XX век – (1 извршител) за време од 5
години;
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс
за избор на еден наставник во насловно звање – насловен доцент за
наставно-научната област :педагогија (Конкурсот е објавен на ден
18.12.2017 год. во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“)
Одлука за формирање на рецензетска комисија по објавен конкурс
за избор на наставник во насловно звање – насловен доцент за
наставно-научната област : педагогија – (1 извршител) за време од
5 години;

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

Одлука за користење финансиски средства од Институтот за јазици
за организирање на Третата меѓународна научна конференција
„ФИЛКО“ - филологија, култура и образование
Одлука за преземање обврски по предметите Шпански јазик 1 –
Студиска програма: 2012/2013 , Шпански јазик 1 Студиска програма:
2017/2018, Шпански јазик 3 Студиска програма: 2010/2011 и
Шпански јазик 2 (деловен)
Одлука за преземање обврски по предметот Италијански јазик
универзитетски изборен предмет од втор семестар, за Студиска
програма: 2013/2014
Одлука по барање за оправдано платено отсуство од проф. д-р
Виолета Димова, доц. д-р Драгана Кузмановска и виш лектор м-р
Снежана Кирова, поради учество на шеснаесеттата меѓународна
конференција која носи наслов KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS
која ќе се одржи во Врњачка Бања, Република Србија, во период од
16-18 март, 2018 година, со трудот под наслов “Literary text and its
implications in teaching languages”
Одлука за прифаќање на научноистражувачки проект со наслов
„Евалуација во високото образование во наставата по јазик и
книжевност“ од главен истражувач проф. д-р Виолета Димова
Одлука по Барање бр.03-3497/1 од 7.12.2017 година за согласност за
вршење на високообразовна дејност на Универзитет на Југоисточна
Европа Тетово
Одлука по барање за оправдано платено отсуство од проф. д-р Марија
Кусевска, за учество на конференцијата „8th International Conference
on Intercultural Pragmatics&Communication“, што ќе се одржи во
Кипар, во периодот од 7-10.6.2018 година, со прифатен труд под
наслов „The pragmatic competence in Macedonian learners of German –
an intercultural study on the example of speech and request“
Одлука по барање за оправдано платено отсуство од проф. д-р Билјана
Ивановска, за учество на конференцијата „45.Jahrestagung DaF/DaZ”
и на семинарот „Analyse und Erstellung von DaF-Lehmaterialien“, што
ќе се одржи во СР Германија, во периодот од 4-8.4.2018 година
Одлука по барање за оправдано платено отсуство од проф. д-р
Билјана Ивановска, за учество на конференцијата „8th International
Conference on Intercultural Pragmatics&Communication“, што ќе се
одржи во Кипар, во периодот од 7-10.6.2018 година
Одлука по барање за продолжување на рокот за студирање од Елена
Арсовска студент на втор циклус студии
Одлука по барање за продолжување на рокот за студирање од Бобан
Ѓорѓиевски студент на втор циклус студии
Одлука за финансирање на трошоци за авиобилет за проф. Натале
Фјорето од „Универзитет за странци“, Перуџа (Италија) – учесник на
Третата меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија,
култура и образование
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169. седница на ННС одржана на 21.3.2018 год.:
Усвојување на записникот од 168. седница на ННС од 1.3.2018 год.
Предлог-одлука за избор на проф.д-р Билјана Ивановска за
наставник во звање редовен професор за наставно-научните области
германистика и граматика, семантика, семиотика и синтакса на
Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
(Реферат за избор објавен во Универзитетски билтен бр.206, март
2018);
Предлог-одлука за избор на проф.д-р Јованка Денкова за наставник
во звање редовен професор за наставно-научната област книжевност
за деца на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип (Реферат за избор објавен во Универзитетски билтен бр.206,
март 2018);
Одлука за формирање на рецензетска комисија за изготвување на
извештај- рецензија за издавање на Скрипта „Una panoramica sui
metodi di insegnamento delle lingue straniere” од авторот д-р Весна
Коцева по Барање 0801-2/11 од 19.3.2018;
Одлука за формирање на рецензетска комисија за изготвување
на извештај- рецензија за издавање на Практикум со вежби „Una
panoramica sui metodi di insegnamento delle lingue straniere – Libro
degli esercizi“ од авторот д-р Весна Коцева по Барање 0801-2/12 од
19.3.2018;
Одлука за формирање на рецензетска комисија за изготвување на
извештај- рецензија за издавање на учебник „Бугарска книжевност
XIX век“ од авторот проф. д-р Луси Караниколова-Чочоровска по
Барање 0801-2/13 од 19.3.2018;
Одлукa за усвојување на теми за дипломски труд/ завршен испит
Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд.

-

170. седница на ННС одржана на 11.4.2018 год.:
Усвојување на записникот од 169. седница на ННС од 21.3.2018 год.

-

-

-

-

-
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Одлука за финансирање на трошоци за сместување (полн пансион) за
проф. Волф Ошлис (Германија) – учесник на Третата меѓународна
научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура и образование
Одлуки по барања за продолжување на рокот за студирање од Рабие
Рушит студент на втор циклус студии
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на
кандидат Наташа Димитрова
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
и одбрана на магистерски труд на кандидат Александра Милева и
определување на денот на јавна одбрана
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
и одбрана на магистерски труд на кандидат Кристина Мијалкова и
определување на денот на јавна одбрана
Одлука за платено отсуство на лектор м-р Наталија Поп Зариева

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

-

Одлука за избор на м-р Крсте Илиев во наставно-стручно звање виш
лектор за наставно-научната област англистика на Филолошкиот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (Реферат
бр.207, март 2018 год., Конкурсот е објавен во „Нова Македонија“ и
„Коха“ на ден 18 декември 2017 година).
Одлука по Барање бр. 0801-2/14 од 10.4.2018 год. за оправдано платено
отсуство од лектор д-р Весна Коцева од 16 - 21 април 2018 година,
заради учество на проектот M.I.N.E Move In the Next European Youth
Strategy PROJECT 2017-3-IT03-KA347-012114, во Тавиано, Италија.
Одлука по Барање бр. 0801-2/15 од 10.4.2018 год. за оправдано
платено отсуство од проф. д-р Светлана Јакимовска од 16 -21 април
2018 година, заради учество на проектот M.I.N.E Move In the Next
European Youth Strategy PROJECT 2017-3-IT03-KA347-012114, во
Тавиано, Италија
Одлука по Барање бр. 0801-2/16 од 10.4.2018 год. за оправдано
платено отсуство од проф. д-р Луси Караниколова-Чочоровска на
26 и 27 април, заради учество на 14-тите Меѓународни славистички
четенија, на Факултетот за славјански филологии при Универзитетот
„Климент Охридски“ во Софија
Одлука за преземање обврски по Барање бр. 0801-2/17 од 10.4.2018
год. од проф.д-р Марија Леонтиќ
Одлука за преземање обврски по Барање бр. 0801-2/18 од 10.4.2018
год. од проф.д-р Светлана Јакимовска
Одлука по Барање бр. 0801-2/19 од 10.4.2018 год. за оправдано
платено отсуство на проф.д-р Марија Кусевска од 23-28 мај 2018
заради учество на 17-та меѓународна конференцијата THE POWER
OF KNOWLEDGE (Моќта на знаењето) со излагање на тема
„HOW EMPIRICAL PRAGMATICS RESEARCH CAN FACILITATE
FOREIGN LANGUAGE TEACHING“ (Прагматика на меѓујазикот и
интеркултурната комуникација)
Одлука за одбивање на барања од студенти за отсуство од настава
поради заминување на апсолветска ексурзија, како неосновани и
Одлука за прифаќање теми за дипломска работа/ завршен испит.
171. седница на ННС одржана на 17.4.2018 год.:
Усвојување на записникот од 170. седница на ННС од 11.4.2018 год.
Одлука за избор на м-р Марица Тасевска во наставно-стручно звање
лектор за научната област германистика на Филолошкиот факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (Реферат бр.208, 2 април
2018 год., Конкурсот е објавен во „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден
18 декември 2017 година)
Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување
на извештај-рецензија за издавање на е-практикум за предметот
Усвојување на македонскиот јазик како странски од насловен доцент
д-р Игор Станојоски
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Одлука за организирање на интензивен курс за странски јазици на
Институтот за јазици на Филолошки факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип
Одлука за распишување конкурс за избор на еден наставник во сите
звања за наставно - научните области 64020 МЕТОДИКА НА ЈАЗИК
64006 РОМАНИСТИКА;
Одлука за дополнително издвојување на финансиски средства за
освоени три трети награди на одржаниот натпревар по објавениот
Конкурс за најдобар есеј и најдобар цртеж на тема „Јазикот и неговата
комуникациска моќ“ и
Одлука за прифаќање теми за дипломска работа/ завршен испит.
172. седница на ННС одржана на 8.5.2018 год.:
Усвојување на записникот од 171. седница на ННС од 17.4.2018 год.
Одлука по Барање бр,0801-2/21 од 30.4.2018 година за усвојување на
Рецензија на универзитетскиот учебник „Бугарска книжевност XIX
век“ (Објавена во Универзитетски билтен од 16.4.до 30.4 2018 год.)
Одлука за измена и дополнување на предлог годишен план и програма
за издавачка дејност на единицата Филолошки факултет на УГД за
учебната 2018 г.
Одлука за усвојување на тема за магистерски труд за кандидат
Милена Гаврилова
Одлука за усвојување на тема за магистерски труд за кандидат
Адријана Хаџи-Николова
Одлука за усвојување на тема за магистерски труд за кандидат
Катерина Недеска
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Даниела Ристова и
определување на денот на јавна одбрана
Одлука за усвојување на тема за магистерски труд за кандидат Наби
Јавуз Шентуран.
173. седница на ННС одржана на 22.5.2018 год.:
Одлука за избор на наставник во насловно звање – насловен доцент
за наставно-научната област македонска книжевност XIV век /
македонска книжевност XX век– (1 извршител) за време од 5 години
(Рефератот е објавен во Универзитетски билтен број 210 од 30 април
2018 година)
Одлука за избор на наставник во насловно звање – насловен доцент
за наставно-научната област: педагогија – (1 извршител) за време од
5 години (Рефератот е објавен во Универзитетски билтен број 210 од
30 април 2018 година)
Одлука за поништување на Одлука бр.1902-63/26 од 21.2.2018 година
Одлука за формирање на комисии за упис во учебната 2018/2019
година

Годишен извештај

-

-

-

Одлука по Барање 0801-2/22 од 14.5.2018 год. за утврдување на
потребата од научна област – англиска книжевност
Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување
на рецензија за скрипта со наслов „Deutsche Phraseologie“ од автор
доц.д-р Драгана Кузмановска
Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување на
рецензија за практикум со наслов „Deutsche Phraseologie“ од автор
доц. д-р Драгана Кузмановска
Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Una panoramica
sui metodi di insegnamento delle lingue straniere – libro degli esercizi”
(„Преглед на методите во наставата по странски јазик - практикум“)
од лектор д-р Весна Коцева, објавена во Универзитетски билтен
бр.211 од 15.5.2018 г.
Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Una panoramica sui
metodi di insegnamento delle lingue straniere” („Преглед на методите во
наставата по странски јазик“) од лектор д-р Весна Коцева, објавена
во Универзитетски билтен бр.211 од 15.5.2018 г .
Одлука за одобрување на барање за проширување ба проектот
„Јазикот, културата и фолклорот на македонските иселеници во
Република Турција“ со нов соработник;
Одлука за усвојување на тема за магистерски труд за кандидат
Емилија Шекеринова
Одлука за усвојување на тема за магистерски труд за кандидат
Лилјана Јовановска
Одлука за усвојување на тема за магистерски труд за кандидат
Кристина Илиева
Одлука за усвојување на тема за магистерски труд за кандидат Марија
Иванова
Одлука за усвојување на тема за магистерски труд за кандидат Ивана
Котева
Одлука по Барање за промена на ментор и промена на тема за
изработка на дипломски труд
Одлука за усвојување на теми за дипломски труд/ завршен испит.
174. седница на ННС одржана на 29.5.2018 год.:
Усвојување на записникот од 172. седница на ННС од 8.5.2018 год. и
записник од 173. седница од 29.5.2018 год.
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
и одбрана на магистерски труд на кандидат Емилија Шеќеринова и
определување на денот на јавна одбрана
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
и одбрана на магистерски труд на кандидат Лилјана Јовановска и
определување на денот на јавна одбрана
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Кристина Илиева
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 Марија Иванова и
определување на денот на јавна одбрана
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Ивана Котева и
определување на денот на јавна одбрана
Одлука за формирање на рецензетска комисија за магистерски труд
за кандидатката Катерина Сусинова
Одлука за усвојување на тема за магистерски труд за кандидатката
Сандра Доневска
Одлука за усвојување на тема за магистерски труд за кандидатката
Викторија Смилкова
Одлука за усвојување на тема за магистерски труд за кандидатката
Семина Бекир
Одлука за исправка на техничка грешка во Одлука бр.1902-131/7 од
31.5.2017 година
Одлука барање за отсуство доц.д-р Даринка Маролова
Одлука барање за отсуство проф.д-р Светлана Јакимовска
Одлука по Барање бр.1005-27/7 од 11.4.2018 год. од студент Митко
Терзиев
Одлука по Барање бр. 1005-27/8 од 11.4.2018 год. од студент Радица
Вучкова
Одлука за усвојување на теми за дипломски труд/ завршен испит.
175. седница на ННС одржана на 12.6.2018 год.:
Усвојување на записникот од 174. седница на ННС од 29.5.2018 год.
Одлука за избор на наставник во насловно звање – насловен доцент за
наставно-научната област македонска книжевност и јужнословенска
книжевност во средниот век – (1 извршител) за време од 5 години
(Рефератот е објавен во Универзитетски билтен број 211 од 15 мај
2018 година)
Одлука за пријавени кандидати по конкурсот за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област методика на јазик и
романистика, објавен на 21.5.2018 г. во весн. „Нова Македонија“ и
„Коха“
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област методика на јазик и
романистика
Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар и соработниците на
Филолошкиот факултет во зимскиот/летниот семестар во учебната
2018/2019 година на прв циклус на универзитетски академски студии
Одлука за формирање на Конкурсна комисија по објавен Конкурс за
запишување студенти на 2 циклус студии во учебната 2018/2019 г.
Одлука за усвојување на рецензија на скрипта со наслов „Deutsche
Phraseologie“ од автор доц.д-р Драгана Кузмановска, објавена во
Универзитетски билтен бр.212 од 1.6.2018 г.

Годишен извештај

-

-

-

Одлука за усвојување на рецензија на практикум со наслов „Deutsche
Phraseologie“ од автор доц.д-р Драгана Кузмановска, објавена во
Универзитетски билтен бр.212 од 1.6.2018 г.
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
и одбрана на магистерски труд на кандидат Катерина Сусинова и
определување на денот на јавна одбрана
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Рабие Рушид и
определување на денот на јавна одбрана
Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Татјана
Илиевска и определување на денот на јавна одбрана
Одлука за усвојување на тема за магистерски труд за кандидат
Мимица Алексовска
Донесување на Одлука за продолжување на рокот за студирање за
втор циклус на студии за кандидат Слаџана Зафирова
Одлука за усвојување на тема за магистерски труд за кандидат
Слаџана Зафирова
Одлука по Барање на Стефан Трајчев, на студент на втор циклус на
студии
Одлука за ангажирање на наставник за интензивен курс по германски
јазик
Одлука по Барање за отсуство од проф.д-р Билјана Ивановска
Одлука по Барање за отсуство од лектор м-р Наталија Поп Зариева
Одлука по барања за проширување на проект бр.0801-2/30 од
29.5.2018 год. од проф.д-р Марија Кусевска
Одлука по барања за проширување на проект бр.0801-2/30 од
29.5.2018 год. од проф.д-р Махмут Челик
Одлука за за распишување на конкурс за избор на еден соработник
во звање асистент за наставно - научните области 61212 ИСТОРИЈА
НА КНИЖЕВНОСТА НА ГЕРМАНСКИТЕ НАРОДИ , 64004
АНГЛИСТИКА на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип – 1 (еден) извршител
Одлука за теми за дипломска работа/ завршен испит
Одлука за усвојување на Барање бр.1005- 27/11 од 11.6.2018 година
од студент Михајло Костов и
Одлука за усвојување на Барање бр.1005-27/10 од 11.6.2018 година
од студент Милена Гаврилова.
176. седница на ННС одржана на 25.6.2018 год.:
Усвојување на записникот од 175. седница на ННС од 12.6.2018 год.
Одлука за пријавени кандидати по конкурсот за избор на еден
соработник во звање асистент за наставно - научните области 61212
ИСТОРИЈА НА КНИЖЕВНОСТА НА ГЕРМАНСКИТЕ НАРОДИ
, 64004 АНГЛИСТИКА на Филолошки факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип – 1 (еден) извршител, објавен на 14.6.2018 г.
во весникот „Нова Македонија“ и „Коха“
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177. седница на ННС одржана на 4.9.2018 год.:
Усвојување на записникот од 176. седница на ННС од 25.6.2018 год.
Одлука за избор на еден соработник во звање асистент за наставно
- научните области 61212 ИСТОРИЈА НА КНИЖЕВНОСТА НА
ГЕРМАНСКИТЕ НАРОДИ , 64004 АНГЛИСТИКА на Филолошки
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип – 1 (еден)
извршител, по објавен Конкурс на 14.6.2018 г. во весникот „Нова
Македонија“ и „Коха“ и Реферат објавен во Универзитетски билтен
бр.215 од 15 август 2018
Одлука за распишување на интерен оглас ангажирање на
демонстратори на Филолошки факултет – 4 (четири) извршители
Одлука за измена на Одлука за ангажираност на наставниот
кадар и соработниците на Филолошкиот факултет во зимскиот/
летниот семестар во учебната 2018/2019 година на прв циклус на
универзитетски академски студии бр.1902-147/29 од 12.6.2018 год.
Одлука за усвојување на рецензија за практикумот со наслов
„Усвојување на македонскиот јазик како странски“ од автор доц.д-р
Игор Станојоски, објавена во Универзитетски билтен бр.213 од
14.6.2018 г
Одлука по Барање за отсуство бр.0801-2/37 од 17.8.2018 год. од
проф.д-р Марија Кусевска
Донесување на Одлука по Барање за отсуство бр.0801-2/39 од
20.8.2018 год. од лектор м-р Марија Крстева
Донесување на Одлука по Барање за отсуство бр.0801-2/40 од
31.8.2018 год. од проф.д-р Билјана Ивановска
Донесување на Одлука по Барање за отсуство бр.0801-2/41 од
31.8.2018 год. од Костадин Голаков
Донесување на Одлука по Барање за бр.0801-2/42 од 3.9.2018 год. од
виш лектор м-р Крсте Илиев
Донесување на Одлука за усвојување на тема за магистерски труд за
кандидат Драгана Љуботенска
Донесување на Одлука за усвојување на тема за магистерски труд за
кандидат Боркица Трајковска
Одлука за теми за дипломска работа/ завршен испит.

-

178. седница на ННС одржана на 19.9.2018 год.:
Усвојување на записникот од 177. седница на ННС од 4.9.2018 год.

-

-

-

-
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Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
соработник во звање асистент за наставно-научните области 61212
ИСТОРИЈА НА КНИЖЕВНОСТА НА ГЕРМАНСКИТЕ НАРОДИ
, 64004 АНГЛИСТИКА на Филолошки факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип – 1 (еден) извршител
Одлука за издавање на Монографија на Филолошки факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Одлука за теми за дипломска работа/ завршен испит.

Годишен извештај

-

-

-

Донесување на Одлука за избор на демонстратори на Филолошки
факултет – 4 (четири) извршители по објавен на интерен оглас
Донесување на Одлука за избор во насловно звање – насловен
вонреден професор
Донесување на Одлука за преземање на обврски за предметите
Француски 1 и Француски 2
Донесување на Одлука за мислење за согласност за ангажирање
на проф.д-р Марија Кусевска по Барање бр.1907-165/1 од 4.9.2018
година на Воената академија
Донесување на Одлука за мислење за согласност за ангажирање
на проф.д-р Билјана Ивановска Барање бр.1907-165/1 од 4.9.2018
година на Воената академија
Донесување на Одлука за објавување на учебник и формирање на
Рецензентска комисија од проф.д-р по Барање бр.0801-2/43 од
14.9.2018 год. од проф.д-р Ранко Младеноски
Донесување на Одлука за отсуство на проф.д-р Марија Кусевска по
Барање бр. 0801-2/44 од 17.9.2018
Донесување на Одлука за формирање на Комисии за полагање на
испит по четврти пат
Одлука за замена на досегашен членОдборот за соработка и доверба
со јавноста на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип
Одлука за теми за дипломска работа/ завршен испит
Одлука за усвојување на Барање бр. 1002-82/166 од 13.10.2016 година
од Фатиме Лиман.
179. седница на ННС одржана на 4.10.2018 год.:
Одлука за избор на еден наставник во звање доцент за наставнонаучните области методика на јазик и романистика на Филолошки
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
Одлука за мислење за согласност за ангажирање на проф.д-р
Ранко Младеноски по Барање 1907-179/1 од 24.9.2018 година на
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола;
Одлука за усвојување на завршен извештај за проектот „Улогата на
експлицитните инструкции за изучување на англиски и германски
јазик“;
Одлука за објавување на учебник и формирање на Рецензентска
комисија од проф.д-р по Барање бр.0801-2/45 од 1.10.2018 год. од
проф.д-р Марија Леонтиќ;
Одлука за усвојување на Предлог-одлуката за ангажирање на
наставници –предавачи за покривање на наставата по македонски
јазик за странци на Институтот за зимски/летен семестар за учебната
2017/2018 година;
Одлука за дополнување на Одлуката за Ценовникот на услуги
на Институтот за јазици при Филолошкиот факултет при
Универзитетот„Гоце Делчев“ во Штип;
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-

Одлука за мислење за согласност за ангажирање на проф.д-р
Билјана Ивановска по Барање бр.03-2579/1 од 19.9.2018 година на
Универзитет на Југоисточна Европа
Одлука за отсуство на проф.д-р Нина Даскаловска по Барање бр.
0801-2/46 од 2.10.2018
Одлука за отсуство на проф.д-р Билјана Ивановска по Барање бр.
0801-2/47 од 2.10.2018
Одлука за усвојување на Барање бр.1002-29/86 од 27.9.2018 год.
поднесено од студент Викторија Смилкова
Одлука за усвојување на Барањето бр. 1005-19/4 од 27.9.2018 година
поднесено од студент Марија Камчева
Одлука за одбивање на Барањето бр. 1005-27/17 од 04.10.2018 година
поднесено од студент Надица Наковска.

Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите по
сесии за Филолошки факултет
Објавени учебници и учебни помагала:
–– Kuzmanovska, Dragana (2018) Deutsche phraseologie (Германска
фразеологија). ISBN 978-608-244-043-9.
–– Кuzmanovska, Dragana (2014) Практикум - Deutsche phraseologie
(Германска фразеологија). ISBN 978-608-244-541-0.
–– Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina
(2017) Прагматичка компетенција кај македонските изучувачи на
англискиот и на германскиот јазик. University “Goce Delchev”, Stip
R.Macedonia. ISBN 978-608-244-412-3
–– Koceva, Vesna (2018) Преглед на методите во наставата по
странски јазик - Практикум. ISBN 978-608-244-537-3.
–– Koceva, Vesna (2018) Una panoramica sui metodi di insegnamento delle
lingue straniere. ISBN 978-608-244-536-6 .
–– Jakimovska, Svetlana (2017) Француски јазик 1 - практикум. ISBN
978-608-244-389-8.
Објавени трудови
–– Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and
Venovska-Antevska, Snezana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana
and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova,Adrijana
(2017) Дополнителната настава во функција на подобрување на
знаењата на студентите на Филолошкиот факултет. [Project]
–– Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Daskalovska,
Nina and Dimova, Violeta (2018) Developing Phraseological Competence
in Foreign Language Learners. In: 12th International Technology,
Education and Development Conference INTED 2018, 5-7 March 2018,
Valencia, Spain.
–– Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Daskalovska,
Nina and Dimova, Violeta (2018) Greater degree of equivalence of

548
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––

––

––
––

––
––

––

––

––

––

phraseologisms from mother tongue as a fertile ground for studying them
in a foreign language. In: 12th International Technology, Education and
Development Conference INTED 2018, 5-7 March 2018, Valencia, Spain
Dimova, Violeta and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski,
Ranko and Velkova, Sanja and Nikolenko, Delfina and Taseva, Packa
(2016) Литературолошките и културолошките истражувања и
нивната функција во оспособувањето на студентите идни наставници.
Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and
Mitkovska, Liljana and Ulanska, Tatjana and Cenova, Monika and
Krstevska, Viktrorija (2017) Улогата на експлицитните инструкции
за стекнување прагматичка компетенција при учењето англиски и
германски јазик.
Kusevska, Marija (2018) Pragmatic Competence and Intercultural
Communication. In: Traditions and transitions, 28-30 Sept 2018, Sofia,
Bulgaria. (Submitted)
Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija (2018) The pragmatic
competence in Macedonian learners of German - an intercultural study
on the example of speech act request. In: 8th Intercultural Pragmatics
Conference INPRA 2018; 8e Conférence internationale: Pragmatique et
communication interculturelles, 08-10 June 2018, Nicosia, Cyprus. (In
Press)
Kusevska, Marija (2018) Анализа на директното и индиректното
изразување во македонскиот јазик. In: 10th Macedonian-Northamerican
Conference, 30 Aug-1 Sept 2018, Ohrid, Macedonia. (Submitted)
Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana (2018) Linking Empirical
Research in Interlanguage Pragmatics and Syllabus Design. In: 10th
World Conference on Educational Sciences (WCES2018), 04-06 Feb
2018, Prague, Czech Republic.
Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and
Mitkovska, Liljana and Ulanska, Tatjana and Cenova, Monika and
Krstevska, Viktrorija (2015) Улогата на експлицитните инструкции
за стекнување прагматичка компетенција при учењето англиски и
германски јазик. [Project] (Submitted)
Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina and
Leontik, Marija and Donev, Dragan and Pop Zarieva, Natalija and Iliev,
Krste and Tasevska, Marica (2018) Развивање на меѓукултурните
прагматички истражувања и истражувањата на прагматиката на
меѓујазикот и нивно поврзување со практиката. [Project] (Submitted)
„Електронски ккорпус на јазикот на македонските изучувачи по
англиски и германски како странски јазик“. Учесници: Билјана
Ивановска, Марија Кусевска, Лилјана Митковска, Нина Даскаловска,
Цвета Мартиновска-Банде, Гзим Џафери
Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska,
Dragana
and
Venovska-Antevska,
Snezana
and
Kirova,
Snezana and Ivanova, Biljana and Ulanska, Tatjana and Tasevska,
Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) Дополнителната
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настава во функција на подобрување на знаењата на студентите
на Филолошкиот факултет. [Project]Dimova, Violeta and Denkova,
Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Ivanovska,
Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and Daskalovska,
Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukubajska,
MarijaEmilija
and
Kusevska,
Marija
and
Jakimovska,
Svetlana and Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova,
Eva and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova,
Marija and Prodanovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva,
Vesna and Iliev, Krste and PopZarieva, Natalijaand Krsteva,
Marija and Markoska, Nadica and Karanikikj, Jovana and Ulanska,
Tatjana and Golakov, Kostadin and Tasevsk, Maricaand Hadzi-Nikolova,
Adrijana (2016) Ментор. [Project] (Submitted)
Научноистражувачки
проект:
„Литературолошките
и
културолошките истражувања и нивната функција во оспособувањето
на студентите идни наставници“ (учество во научноистражувачки
проект прифатен на ННС на Филолошки факултет во Штип
со Одлука бр. 1902-48/15 од 16.02. 2016 година со следниот
истражувачки тим: д-р Виолета Димова - главен истражувач, и
учесници во Проектот: д-р Луси Караниколова-Чочоровска, д-р
Ранко Младеноски, д-р Весна Продановска, Сања Велкова, Делфина
Николенко, Пацка Тасева).
Коцева, Весна (2018). M.I.N.E. Project - Move In the Next European
Youth Strategy. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
Denkova, Jovanka and Leontik, Marija and Cvetanovski,
Goce and Andonovska, Hristina (2018) Јазикот, културата и
фолклорот на македонските иселеници во Р.Турција. [Project]
Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana and Daskalovska,
Nina and Leontik, Marija and Donev, Dragan and Pop Zarieva,
Natalija and Iliev, Krste and Tasevska, Marica (2018) Развивање на
меѓукултурните прагматички истражувања и истражувањата
на прагматиката на меѓујазикот и нивно поврзување со
практиката. [Project] (Submitted)
Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska,
and
Venovska-Antevska,
Snezana
and
Kirova,
Dragana
Snezana and Ivanova, Biljana and Ulanska, Tatjana and Tasevska,
Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) Дополнителната
настава во функција на подобрување на знаењата на студентите
на Филолошкиот факултет. [Project]
Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Jakimovska,
Svetlana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Karanikikj,
Jovana and Belcev, Tole and Petkovska, Biljana and Basovska, Meri
(2017) Стекнување и развивање на преведувачко-толкувачките
компетенции кај студентите на насоката за преведување
и толкување преку примена на најновите транслатолошки
достигнувања и технологии. [Project] (Submitted).

Годишен извештај

–– Наталија Поп Зариева, Дополнителната настава во функција
на подобрување на знаењата на студентите на Филолошкиот
факултет“
–– Koceva, Vesna and Jakimovska, Svetlana (2018) M.I.N.E. Project - Move
In the Next European Youth Strategy. [Project] (Submitted)
–– Jakimovska, Svetlana (2016) Français sur objectifs spécifiques-FOS.
[Project] (Submitted)
–– Марија Крстева СУ „Св.Климент Охридски“ - Софија, Бугарија
Проект: Најнови прочити во хуманистичките науки (работилница,
округла маса и конференција: Пехчево 02-05.05.2018г.
–– Марија Крстева Филолошки факултет - УГД Штип, Проект:
Дополнителната настава во функција на подобрување на знаењата на
студентите од филолошкиот факултет
–– Ivanova, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska,
Dragana (2018) Developing Ideas for Writing Essays in Foreign
Languages.Proceeding book: Contemporary education - condition,
challenges and perspectives, VI International Scientific Conference. pp.
135-138. ISSN ISBN 978-608-244-525-0
–– Dimova, Violeta and Kirova, Snezana and Kuzmanovska,
Dragana (2018) Literary text and its implications in teaching languages.
Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 22
(6). 1485-1488 . ISSN 1857-923X
–– Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska,
Dragana and Ivanova, Biljana (2017) Дополнителната настава прв
чекор во подобрување на јазичната компетенција на студентите на
Филолошкиот факултет-идни наставници по македонски,англиски
и германски јазик. Knowledge – International Journal, 20 (6). pp. 27872791. ISSN 1857-923X
–– Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska,
Dragana and Ivanova, Biljana (2017) Дополнителната настава прв
чекор кон подобрување на јазичната компетенција на студентите
на филолошкиот факултет - идни наставници по македонски,
англиски и германски јазик. Knowledge - International Journal,
Scientific and Applicative Papers, 20.6. 2787 -2791. ISSN 1857-92
–– Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska,
Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Ulanska,
Tatjanaand Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) The
role of supplemental instruction in improving students’ language
competence at the Faculty of Philology. Knowledge - International
Journal, Scientific and Applicative Papers, 19.3 (14). pp. 185-191. ISSN
1857-923X
–– Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Daskalovska,
Nina and Dimova, Violeta (2018) Developing Phraseological Competence
in Foreign Language Learners. In: 12th International Technology,
Education and Development Conference INTED 2018, 5-7 March 2018,
Valencia, Spain.
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–– Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Daskalovska,
Nina and Dimova, Violeta (2018) Greater degree of equivalence of
phraseologisms from mother tongue as a fertile ground for studying them
in a foreign language. In: 12th International Technology, Education and
Development Conference INTED 2018, 5-7 March 2018, Valencia, Spain.
–– Елементите на традицијата и менталитетот во расказот „старите
дни“ од Бора Станковиќ, Филолошки факултет, Универзитет „Гоце
Делчев“, Штип, 2018 (во печат);
–– Блаже Конески – „Земјата и љубовта“ (1948) – за колективниот
менталитет и националното себесознание, Меѓународно списание
Спектар, Институт за македонска литература, 2018 (Во Печат)
–– „Хераклеа Линкестис“ од Вања Ангелова или: За древноста,
стаменоста, човечноста и бесконечноста“, Меѓународно списание
Палимпсест Бр. 7, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 2018 (Во
Печат)
–– Душата и телото како белег на менталитетот
–– (Категорииите душа и тело во расказот „Жената на покојникот“
од Бора Станковиќ), Здружение за компаративна книжевност на
Македонија & Антика, филозофско друштво, Скопје, 2018
–– ТРЕТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ФИЛКО“:
ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ, Штип, 23-25 април,
2016
–– НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ
–– СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ „Стереотипът в славянските езици,
литератури и култури“, 26–28 април 2018г.
–– Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina (2018)
Прагматички истражувања и наставата по странски јазици.
International Journal Knowledge, 23 (5). pp. 1369-1374. ISSN 1857923X
–– Daskalovska, Nina and Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija
(2017) Реализација на говорниот чин замолување кај изучувачи
на англискиот јазик на различно ниво на јазична компетенција.
Knowledge in Practice, 20 (6). pp. 2747-2753. ISSN 2545-4439
–– Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija (2017) Прагматика наспроти
граматика наспроти семантика. ФИЛКО - Зборник на трудови од
Втора меѓународна научна конференција за филологија, култура и
образование. pp. 185-193. ISSN 978-608-244-308-9
–– Kusevska, Marija (2017) Употреба на Европското јазично портфолио
за самооценување и развивање автономија при учењето странски
јазици. Зборник на трудови од меѓународна научна конференција
„Климентовото дело“. pp. 195-202. ISSN 978-608-244-404-8
–– Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija (2017) Прагматиката на
меѓујазикот наспроти интеркултурната комуникација. Knowledge
- International Journal, Scientific and Applicative Papers, 19.3. pp. 10971100. ISSN 1857-923X
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Годишен извештај

–– Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana (2017) In Search of Reliable
Methods for Data Collection in Interlanguage Pragmatics Research.
Proceedings of ICERI2017 Conference 16th-18th November 2017,
Seville, Spain. pp. 1895-1904. ISSN ISBN: 978-84-697-6957-7
–– Kusevska, Marija (2017) The role of ecplicit instruction in interlanguage
pragmatic development. Palimpsest International Journal for Linguistic,
Literary and Cultural Research, II (4). pp. 189-198. ISSN 2545-3998
–– Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina (2018)
Прагматички истражувања и наставата по странски јазици.
International Journal Knowledge, 23 (5). pp. 1369-1374. ISSN 1857923X
–– Ilieva, Valentina and Ivanovska, Biljana and Monavceva, Simona and
Ilieva, Kristina (2018) Времето и часот - контрастивна анализа во
македонскиот, српскиот и германскиот јазик. Зборник на трудови,
Меѓународна научна конференција, Битола. pp. 715-729. ISSN 978608-65122-7-9
–– Ivanovska, Biljana and Xhaferri, Gezim (2018) Zum Einsatz von
Sprechakten zur Bekundung von Glaubwürdigkeit -am Beispiel der
Textsorte Politisches Interview. Journal of Linguistics and Language
Teaching, 9 (1). ISSN 2190-4677
–– Xhaferri, Gzim and Ivanovska, Biljana (2018) Zur Analyse der
relevanten kommunikativen und interimsprachlichen Fähigkeiten bei
den L2-Fremdsprachenstudierenden. Synergien-25 Jahre Germanistik
und DAAD an der Philosoph Konstantin Universität, Nitra. pp. 277-290.
ISSN 978-80-558-1305-9
–– Daskalovska, Nina and Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija
(2017) Реализација на говорниот чин замолување кај изучувачи
на англискиот јазик на различно ниво на јазична компетенција.
Knowledge in Practice, 20 (6). pp. 2747-2753. ISSN 2545-4439
–– Strezovska, Jagoda and Ivanovska, Biljana (2017) The role and the meaning
of abbreviations in German and Macedonian business communication.
Horizons - International scientific journal, Series A Social Sciences and
Humanities, 21. pp. 95-107. ISSN 1857- 8578
–– Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija (2017) Прагматика наспроти
граматика наспроти семантика. ФИЛКО - Зборник на трудови од
Втора меѓународна научна конференција за филологија, култура и
образование. pp. 185-193. ISSN 978-608-244-308-9
–– Ivanovska, Biljana and Basovska, Meri (2017) За зборот што направи
успешна кариера во јазикот. Зборник на трудови од меѓународна
научна конференција „Климентовото дело“. pp. 285-293. ISSN 978608-244-404-8
–– Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija (2017) Прагматиката на
меѓујазикот наспроти интеркултурната комуникација. Knowledge
- International Journal, Scientific and Applicative Papers, 19.3. pp. 10971100. ISSN 1857-923X
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–– Basovska, Meri and Ivanovska, Biljana (2017) German native speakers’
use of modification devices of the speech act request. Palimpsest
International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, II
(3). pp. 69-79. ISSN 2545-3998
–– Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana (2017) In Search of Reliable
Methods for Data Collection in Interlanguage Pragmatics Research.
Proceedings of ICERI2017 Conference 16th-18th November 2017,
Seville, Spain. pp. 1895-1904. ISSN ISBN: 978-84-697-6957-7
–– Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija (2018) The pragmatic
competence in Macedonian learners of German - an intercultural study
on the example of speech act request. In: 8th Intercultural Pragmatics
Conference INPRA 2018; 8e Conférence internationale: Pragmatique et
communication interculturelles, 08-10 June 2018, Nicosia, Cyprus. (In
Press)
–– Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana (2018) Linking Empirical
Research in Interlanguage Pragmatics and Syllabus Design. In: 10th
World Conference on Educational Sciences (WCES2018), 04-06 Feb
2018, Prague, Czech Republic.
–– Biljana Ivanovska, Gzim Xhaferri (2018) „Zuverlässige Methoden
zur Datenerhebung der pragmatischen Forschung bei der Analyse
der Interimsprache der mazedonisch- und albanischsprachigen
Germanistikstudierenden”. 11. Jahrestagung des Südosteuropäischen
Germanistenverbandes (SOEGV), 16.–20. Oktober 2018, Skopje,
Mazedonien, „Mensch und Maschine. Humane, technische und virtuelle
Welt in Sprache, Literatur und Kultur”.
–– Biljana Ivanovska, Gzim Xhaferri (2018) Die sprachlichen
Modifizierungen beim Ausdrücken des Sprechaktes Aufforderung bei
den Germanistikstudierenden an den mazedonischen Hochschulen.
Universität Regensburg, 27-30 September, 2018.
–– Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana (2017) In Search of Reliable
Methods for Data Collection in Interlanguage Pragmatics Research. In:
ICERI2017, 16-18 Nov 2017, Seville, Spain.
–– Gëzim Xhaferri, Biljana Ivanovska: Die Strategien zum Ausdrücken
der Sprechhandlung Aufforderung. Eine kontrastive Untersuchung
mit deutsch-, albanisch- und mazedonischsprachigen Teilnehmern.
IV. Jahrestagung des Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Ost- und
Südosteuropa, 05.-07.10.2017 Universitatea Transilvania din Brașov,
Brașov.
–– Cеминар за наставници по германски јазик, 14-17.06.2018, Охрид.
“EU im Unterricht, Unterricht über EU”.
–– Ivanova, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska,
Dragana (2018) Developing Ideas for Writing Essays in Foreign
Languages.Proceeding book: Contemporary education - condition,
challenges and perspectives, VI International Scientific Conference. pp.
135-138. ISSN ISBN 978-608-244-525-0
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–– Dimova, Violeta and Kirova, Snezana and Kuzmanovska,
Dragana (2018) Literary text and its implications in teaching languages.
Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 22
(6). 1485-1488 . ISSN 1857-923X
–– Kirova, Snezana and Stavreva Veselinovska, Snezana (2018) Analysis of
contents covering environmental topics in textbooks for contemporary
English language. Knowledge – International Journal, 2 (2). pp. 415-421.
ISSN 1857-923X
–– Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana (2018) Family
as a factor in creating ecological culture of students in primary
education. Knowledge – International Journal, Vol. 2 (2). pp. 405-414.
ISSN 2545-4439
–– Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska,
Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Ulanska,
Tatjanaand Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) The
role of supplemental instruction in improving students’ language
competence at the Faculty of Philology. Knowledge - International
Journal, Scientific and Applicative Papers, 19.3 (14). pp. 185-191. ISSN
1857-923X
–– Ivanova, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska,
Dragana (2017) Teaching profession – a good choice or not? Годишен
зборник, Факултет за образовни науки. ISSN 1409-9187
–– Ivanova, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska,
Dragana (2018) Developing Ideas for Writing Essays in Foreign
Languages.Proceeding book: Contemporary education - condition,
challenges and perspectives, VI International Scientific Conference. pp.
135-138. ISSN ISBN 978-608-244-525-0
–– Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska,
Dragana and Ivanova, Biljana (2017) Дополнителната настава прв
чекор во подобрување на јазичната компетенција на студентите на
Филолошкиот факултет-идни наставници по македонски,англиски
и германски јазик. Knowledge – International Journal, 20 (6). pp. 27872791. ISSN 1857-923X
–– Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska,
Dragana and Ivanova, Biljana (2017) Дополнителната настава прв
чекор кон подобрување на јазичната компетенција на студентите
на филолошкиот факултет - идни наставници по македонски,
англиски и германски јазик. Knowledge - International Journal,
Scientific and Applicative Papers, 20.6. 2787 -2791. ISSN 1857-92
–– Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska,
Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Ulanska,
Tatjanaand Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) The
role of supplemental instruction in improving students’ language
competence at the Faculty of Philology. Knowledge - International
Journal, Scientific and Applicative Papers, 19.3 (14). pp. 185-191. ISSN
1857-923X
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–– Ранко Младеноски, „Книжевните ’дешифрирања‘ на Венко
Андоновски“, Palimpsest/ Палимпсест (меѓународно научно списание),
Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, год. II, бр.
3, 2017, стр. 257-271.
–– Белчев Толе, Младеноски Ранко, „Контекстот св. Климент vs
Прличев во македонската културна меморија“, Зборник на трудови
од Меѓународната научна конференција „Климентовото дело“
(конференција посветена на 1100 годишнината од Климентовото
упокојување), Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Филолошки
факултет, 2017, стр. 85-93;
–– Ранко Младеноски, „Белетризирање на теоријата и теоретизирање
на белетристиката“, Palimpsest/ Палимпсест (меѓународно научно
списание), Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип,
год. III, бр. 5, 2018, стр. 313-329.
–– III Mеѓународна научна конференција ФИЛКО, Филолошки факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, Република Македонија,
Воронешки државен универзитет, Русија, 26 и 27 април 2018 година
на тема „Поезијата во романите на Венко Андоновски“.
–– Denkova, Jovanka (2018) Дневнички прозни записи во српската
и македонската адолесцентска проза. In: Меѓународна научна
конференција Врските меѓу Р. Македонија и Р. Србија низ вековите
и денес, 19-20 May 2017, Bitola, R.Macedonia.
–– Denkova, Jovanka and Dimitrova, Natasa (2018) Contrastive analysis of
fairy-tale elements in the works of Hristo Petreski and Marko Cepenkov.
In: XVI International Conference Knowledge without borders, 15-18
March 2018, Vrnjacka Banja, Serbia.
–– Apostolovska, Silvija and Denkova, Jovanka (2018) The image
of childhood in the children’s prose of Velko Nedelkovski. In: XVI
International Conference Knowledge without borders, 15-18 March
2018, Vrnjacka Banja, Serbia.
–– Denkova, Jovanka (2018) Дневничката адолесцентска проза
во македонската и српската книжевност за млади, преку
творештвото на Горјан Петревск и Милутин Ѓуричковиќ. In:
Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“ Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања,
24-25 March 2017, Aleksinac, Serbia.
–– Denkova, Jovanka (2018) Научната фантастика на Станислав Лем.
In: X Folia philologica Macedono-Polonica, 15-16.06.2017, Skopje,
Macedonia.
–– Denkova, Jovanka (2018) Семејството и семејните вредности во
современата македонска книжевност за деца и млади на Оливера
Николова. In: Научен собир: Књижевност за децу у науци и настави,
21-22 Apr 2017, Jagodina, Srbija.
–– Denkova, Jovanka (2018) Научната фантастика на Александар
Белјаев - привлечен жанр за младите читатели. Славистички
студии 18, 18. ISSN 0352-3055
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–– Denkova, Jovanka (2018) Contrastive analysis of the character of the
fox in Macedonian and Turkish stories about animals. Bal-Tam Türklük
Bilgisi, 14 (28). pp. 191-200. ISSN 1452-2179
–– Denkova, Jovanka (2018) The symbol of bird in three novels for children
and youth by Vidoe Podgorets. Krugovi detinjstva (1). pp. 37-47. ISSN
2334-7929
–– Denkova, Jovanka (2017) The theme od death in literature for children
and youth. Teacher, International Јournal of Еducation, 13 (1). pp. 6-11.
ISSN 1857-8888
–– Denkova, Jovanka (2017) Picture books of Jalvach Ural. Bal-Tam
Türklük Bilgisi, XII (26). pp. 133-143. ISSN 1452-2179
–– Denkova, Jovanka (2017) Патриотското чувство во творештвото
на Љонка Пантелеев и Оливера Николова. Detinjstvo, XLIII (1). pp.
92-99. ISSN 0350-5286
–– Denkova, Jovanka (2017) Impact of Death on Adolescents and its
representation as featured in Macedonian Adolescent Literature. Krugovi
detinjstva, 10 (1-2). pp. 113-122. ISSN 2334-7929
–– Denkova, Jovanka (2017) Some thoughts about humor in education and
literature. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative
Papers, 17 (4). pp. 1533-1538. ISSN 1857-92
–– Denkova, Jovanka (2017) Treatment to pets presented in two animalistic
novels for children. Hikmet, Journal of Scientific Reasearch, XV (29). pp.
82-91. ISSN 1857-5935
–– Denkova, Jovanka (2018 Меѓународна научна конференција Врските
меѓу Р. Македонија и Р. Србија низ вековите и денес, 19-20 May 2017,
Bitola, R.Macedonia.
–– Denkova, Jovanka and Dimitrova, Natasa (2018) XVI International
Conference Knowledge without borders, 15-18 March 2018, Vrnjacka
Banja, Serbia.
–– Apostolovska, Silvija and Denkova, Jovanka (2018) XVI International
Conference Knowledge without borders, 15-18 March 2018, Vrnjacka
Banja, Serbia.
–– Denkova, Jovanka (2018) Тринаесте конференције „Васпитач у 21.
веку“ - Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског
васпитања, 24-25 March 2017, Aleksinac, Serbia.
–– Denkova, Jovanka (2018) X Folia philologica Macedono-Polonica, 1516.06.2017, Skopje, Macedonia.
–– Denkova, Jovanka (2018) Научен собир: Књижевност за децу у науци
и настави, 21-22 Apr 2017, Jagodina, Srbija.
–– Коцева, Весна (2018). The Effects of Processing Instruction and
Traditional Instruction on the Acquisition of the Present Perfect Tense
in the Italian Language. International Journal of Sciences: Basic and
Applied Research, Vol. 38 (2), pp. 108-115. ISSN 2307-4531.
–– Коцева, Весна (2018). Krashen’s theory of second language acquisition.
Knowledge-International Journal, Scientific Papers, Vol. 22 (6), pp. 15111518. ISSN 2545-4439.
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–– Продановска-Поповска, Весна и Коцева, Весна (2018). Summary of
the foreign language learning strategies and overview of the strategies
in acquiring proper pronunciation. Knowledge - International Journal,
Scientific Papers, Vol. 23 (5), pp. 1359-1365. ISSN 2545-4439.
––
–– Коцева, Весна (2017). Theories of foreign language learning and/ or
acquisition. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, Vol. 20
(6), pp. 2865-2871. ISSN 2545-4439.
–– Коцева, Весна (2017). Survey for Determining the Current Status of
Grammar Instruction in Foreign Language Teaching in the Republic
of Macedonia. International Journal of Sciences: Basic and Applied
Research, Vol. 36 (6), pp. 213-225. ISSN 2307-4531.
–– Коцева, Весна (2017). Теоријата на обработка на инпут на Ван Патен.
Годишен зборник 2017, Филолошки факултет - Штип, 8 (9), стр. 1725. ISSN 1857-7059.
–– Коцева, Весна и Тодорова, Марија (2017). Дистинкција и поврзаност
помеѓу експлицитното и имплицитното знаење на странскиот јазик.
Годишен зборник 2017, Филолошки факултет - Штип, 8 (9), стр. 9-16.
ISSN 1857-7059.
–– Тодорова, Марија и Коцева, Весна (2017). Компоненти на наставата
CLIL. Годишен зборник 2017 - Филолошки факултет - Штип, 9 (10),
стр. 39-46. ISSN 1857-7059.
–– Седумнаесетта меѓународна научна конференција „The teacher of the
future“, 24-27 мај 2018 г., Будва, Црна Гора;
–– Меѓународен семинар за обука на наставници по италијански
јазик „Analisi e progettazione di materiali didattici“ во организација
на Катедра за италијански јазик и книжевност при Филолошки
факултет Блаже Конески – Скопје, 5-6 мај 2018 г., Скопје;
Трета меѓународна научна конференција ФИЛКО, во организација
на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце Делечв“ – Штип и
Воронешки државен универзитет – Русија, 26-27 април 2018 г., Штип;
–– Петнаесетта јубилејна меѓународна научна конференција „Knowledge
in practice“, 17 декември 2017 г., Банско, Бугарија;
–– Петта јубилејна конференција на Здржението на преведувачи на
Република Македонија, 16 декември 2017 г., Скопје;
–– Веб конференција „Maratona Didattica” за наставници по италијански
јазик, организирана од Alma Edizioni s.r.l., 18 ноември 2017 г.
–– Леонтиќ, Марија. (2018). Турските суфикси во рамките на
полиморфемните суфикси во македонскиот јазик. Годишен зборник
на филолошкиот факултет 2018. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, 10, 7-15; ISSN 1857-7059.
–– Леонтиќ, Марија. (2018). Контрастивна анализа на гласовите
во турскиот и во македонскиот јазик и нивна класификација.
Палимпсест 5 – Меѓународно списание за лингвистички, книжевни
и културолошки истражувања. 43-57. İSSN 2545-3998.
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–– Leontik, Mariya. (2018). Türkçe ve Makedonca Atasözlerinin Özellikleri.
Knowledge-International Journal, Scientific Papers 26.3. Institut of
Knowledge Management - Skopje. ISSN 2545-4439.
–– Leontik, Mariya. (2018). Osmanlı Divan Şiirindeki Gazeller. II.
Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Skopye,
20.4.2018.
–– Леонтиќ, Марија. (2018). Идно време во турскиот и во македонскиот
јазик. Трета меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ –
филологија, култура и образование во организација на Филолошкиот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 26.4.2018.
–– Leontik, Mariya. (2018). Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Türkçe
Atasözlerinin Kullanılması. 23. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu,
Skopye, 7.5.2018.
–– Леонтиќ, Марија. (2018). Пословиците во македонскиот и во турскиот
јазик. Меѓународен научен собир „Денови на Благоја Корубин“ во
организација на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“,
Скопје, 17.5.2018.
–– Тодорова М. (2017): „Интегрирано учење на содржина и на јазик
(CLIL)“, Зборник на Филолошки факултет, Универзитет „Гоце
Делчев“– Штип, стр. 63-71, 2017.
–– Тодорова М., Коцева В. (2017): „Компоненти на наставата CLIL“,
Зборник на Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“–
Штип, стр. 39-45, 2017.
–– Тодорова М. (2017): „Придобивки од интернационализација
на високото образование“, Зборник на Филолошки факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“– Штип, стр. 47-52, 2017.
–– Трета Меѓународна научна конференција „ФИЛКО“: Филолошки
факултет – УГД - Штип, 26-27 април, 2018 година
–– Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Daskalovska,
Nina and Dimova, Violeta (2018) Developing Phraseological Competence
in Foreign Language Learners. In: Proceedings of the 12th International
Technology, Education and Development Conference INTED 2018, 5-7
March 2018, Valencia, Spain.
–– Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Daskalovska,
Nina and Dimova, Violeta (2018) Greater degree of equivalence of
phraseologisms from mother tongue as a fertile ground for studying
them in a foreign language. In: Proceedings of the 12th International
Technology, Education and Development Conference INTED 2018, 5-7
March 2018, Valencia, Spain.
–– Daskalovska, Nina (2018) Extensive Reading and Vocabulary
Acquisition. In: The Idea and Practice of Reading. Springer, Singapore,
pp. 25-40. ISBN 978-981-10-8571-0
–– Daskalovska, Nina (2018) Historical Perspectives on Teaching
Speaking. In: The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching.
John Wiley & Sons, Inc., pp. 1-7. ISBN 9781118784235
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–– Milena, Gavrilova and Daskalovska, Nina (2018) Individual Learner
Differences and Different Learning Styles. Palimpsest International
Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, III (5). pp. 293303. ISSN 2545-3998
–– Hadzi-Nikolova, Adrijana and Daskalovska, Nina (2018) Reading
Strategies in English Language Instruction. Palimpsest International
Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, III (5). pp. 269280. ISSN 2545-3998
–– Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana and Daskalovska,
Nina (2018) Прагматички истражувања и наставата по странски
јазици. International Journal Knowledge, 23 (5). pp. 1369-1374. ISSN
1857-923X
–– Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska,
Dragana and Ivanova, Biljana (2017) Дополнителната настава прв
чекор во подобрување на јазичната компетенција на студентите на
Филолошкиот факултет-идни наставници по македонски,англиски
и германски јазик. Knowledge – International Journal, 20 (6). pp. 27872791. ISSN 1857-923X
–– Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska,
Dragana and Ivanova, Biljana (2017) Дополнителната настава прв
чекор кон подобрување на јазичната компетенција на студентите
на филолошкиот факултет - идни наставници по македонски,
англиски и германски јазик. Knowledge - International Journal,
Scientific and Applicative Papers, 20.6. 2787 -2791. ISSN 1857-92
–– Daskalovska, Nina and Ivanovska, Biljana and Kusevska,
Marija (2017) Реализација на говорниот чин замолување кај
изучувачи на англискиот јазик на различно ниво на јазична
компетенција. Knowledge in Practice, 20 (6). pp. 2747-2753. ISSN
2545-4439
–– Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska,
Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Ulanska,
Tatjanaand Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) The
role of supplemental instruction in improving students’ language
competence at the Faculty of Philology. Knowledge - International
Journal, Scientific and Applicative Papers, 19.3 (14). pp. 185-191. ISSN
1857-923X
–– Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Daskalovska,
Nina and Dimova, Violeta (2018) Developing Phraseological Competence
in Foreign Language Learners. In: 12th International Technology,
Education and Development Conference INTED 2018, 5-7 March 2018,
Valencia, Spain.
–– Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Daskalovska,
Nina and Dimova, Violeta (2018) Greater degree of equivalence of
phraseologisms from mother tongue as a fertile ground for studying them
in a foreign language. In: 12th International Technology, Education and
Development Conference INTED 2018, 5-7 March 2018, Valencia, Spain.

560

Годишен извештај

–– Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana and Daskalovska,
Nina (2018) Прагматички истражувања и наставата по странски
јазици. XVII International Conference, The Teacher of the Future, 24-27
May 2018, Budva, Montenegro.
–– Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska,
Dragana and Ivanova, Biljana (2017) Дополнителната настава прв
чекор во подобрување на јазичната компетенција на студентите на
Филолошкиот факултет-идни наставници по македонски,англиски
и германски јазик. XV International Conference Knowledge in Practice,
December 2017, Bansko, Bulgaria.
–– Daskalovska, Nina and Ivanovska, Biljana and Kusevska,
Marija (2017) Реализација на говорниот чин замолување кај
изучувачи на англискиот јазик на различно ниво на јазична
компетенција. XV International Conference Knowledge in Practice,
December 2017, Bansko, Bulgaria.
–– Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska,
Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Ulanska,
Tatjanaand Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) The
role of supplemental instruction in improving students’ language
competence at the Faculty of Philology. XIV International Conference,
The Power of Knowledge, 29.09.-01.10.2017, Thessaloniki, Greece.
Рецензии:
2017
Computer Assisted Language Learning (2017 Impact Factor 1.982) – 2
труда
PLOS ONE – 1 труд
The Asia-Pacific Education Researcher – 1 труд
-

2018
Computer Assisted Language Learning (2017 Impact Factor 1.982) – 4
труда
Common Ground Research Networks (USA) – 1 труд
International Journal of English Studies (Spain) – 1 труд
Development of EFL/L2 Literacy across the Greater China Region:
Policy, Practice, Instruction, and Assessment (Routledge) - глава во
книга
ДЕЧЈИ СВЕТОВИ У КЊИГАМА МОГУЋНОСТИ ТУМАЧЕЊА
(Педагошки факултет во Врање) - книга
Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and
Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Ulanska, Tatjana and Tasevska,
Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) The role of supplemental
instruction in improving students’ language competence at the Faculty of
Philology. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative
Papers, 19.3 (14). pp. 185-191. ISSN 1857-923X
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-

-

-

-

-

Kirova, Snezana and Ulanska, Tatjana and Kuzmanovska, Dragana
and Ivanova, Biljana (2017) Computerisation in mandatory schooling
in Мacedonia with an account to foreign language teaching. In: 11th
International Technology, Education and Development Conference
INTED 2017, 6-8 March, 2017, Valencia, Spain.
Golakov, Kostadin and Ulanska, Tatjana (2017) A Guide to the Famous
Products, Places, Landmarks and Events in Macedonia (превод на
англиски). Agency for support and promotion of tourism in the Republic
of Macedonia, Skopje. ISBN 978-608-66110-0-2
Трета Меѓународна научна конференција „ФИЛКО“: Филолошки
факултет – УГД - Штип, 26-27 април, 2018 година
Velinova, Eva (2017) Аспектите на времето во драмскиот текст
„Ничија земја“ на Харолд Пинтер. Годишен зборник на Филолошки
факултет - Штип, VIII (9). pp. 35-42. ISSN 1857-7059
Velinova, Ana and Velinova, Eva (2017) Музеј и структура - од
линеарен до централен простор. Годишен зборник на Филолошки
факултет- Штип, VIII (9). pp. 87-91. ISSN 1857-7059
Marolova, Darinka and Velinova, Eva (2017) Биргеровата „Леноре“
- парадигма за непреболна љубов. ФИЛКО - Зборник на трудови од
Втора меѓународна научна конференција за филологија, култура и
образование, 2 (2). pp. 367-372. ISSN 978-608-244-308-9
Karanikikj, Jovana and Velinova, Eva (2017) La valutazione e la verifica
nell`insegnamento della litteratura italiana in un contesto di italiano LS:
una continua sfida. Assessment in foreign language & literature teaching,
1 (1). pp. 271-284. ISSN 978-608-234-052-4
Dimova, Violeta (2017) Естетиката на комуникацијата и медиумите
во наставата по литература. ФИЛКО - Зборник на трудови од
Втора меѓународна научна конференција за филологија, култура и
образование (2). pp. 121-127. ISSN 978-608-244-308-9

Трудови во коавторство:
–– Dimova, Violeta and Celik, Mahmut and Koteva, Ivana (2017) Turkish
words and their presence in the daily speaking in the population of
southeastern Macedonia. Knowledge - International Journal, Scientific
and Applicative Papers, 20.6. pp. 2879-2883. ISSN 1857-92
–– Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and
Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Ulanska, Tatjana and Tasevska,
Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) The role of supplemental
instruction in improving students’ language competence at the Faculty of
Philology. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative
Papers, 19.3 (14). pp. 185-191. ISSN 1857-923X
–– Marolova, Darinka and Donev, Dragan (2017) Promoting Macedonian
Literary Heritage in German-speaking Countries. International Journal of
Sciences: Basic and Applied Research, 31 (2). pp. 316-320. ISSN 23074531
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–– Marolova, Darinka and Gorgieva, Biljana (2017) Метафорите во
романот „Црно семе“ од Ташко Георгиевски и нивниот превод на
германски јазик. Годишен зборник 2017 - Филолошки факултет, УГД
- Штип, 8 (9). pp. 27-35. ISSN 1857-7059
–– Niami, Emil and Golakov, Kostadin (2018) Јазичната политика и
состојбите со рускиот јазик на истокот од Украина. Зборник на
трудови од VII македонско-руска научна конференција (одржана во
рамките на Меѓународниот славистички собир на 15-16 јуни 2017 г.
во Скопје).
–– Голаков Костадин, Ниами Емил - Стилот на преводот на драмата на
А. П. Чехов „Вишновата градина“ од Марија Најчевска-Сидоровска,
III меѓународна научна конференција ФИЛКО – филологија, култура
и образование, 26-27 април, Штип (во печат)
–– Костадин Голаков VII македонско-руска научна конференција
(одржана во рамките на Меѓународниот славистички собир на 15-16
јуни 2017 г. во Скопје
–– Костадин Голаков III меѓународна научна конференција ФИЛКО –
филологија, култура и образование, 26-27 април, Штип.
–– Jakimovska, Svetlana (2018) La traduction des éléments culturels
macédoniens et croates dans le roman Sorcière de Venko Andonovski. Le
même, le semblable et le différent au sein de la langue, de la littérature
et de la culture dans les pays francophones (éd. Zvonko Nikodinovski),
Skopje, 2018. pp. 196-210. ISSN ISBN 978-608-234-058-6
–– Jakimovska, Svetlana (2018) Ускрснуће Гргура Турског. F OLIA
LINGUISTICA ET LITTERARIA – Č ASOPIS ZA NAUKU O JEZIKU I
KNJIŽEVNOSTI, 20. pp. 2019-215. ISSN ISSN 2337-0955
–– Jakimovska, Svetlana (2018) Трансферот на културните елементи
при препевот на стихозбирката „Бели Мугри“ од Кочо Рацин.
ФИЛКО - Зборник на трудови од Втора меѓународна научна
конференција за филологија, култура и образование, 1 (2). pp. 201210. ISSN 978-608-244-308-9
–– Jakimovska, Svetlana (2017) Analyse comparative de l’étymologie des
termes orthodoxes macédoniens et français. Palimpsest International
Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, 2 (4). pp. 15-24.
ISSN 2545-3998
–– Jakimovska, Svetlana (2017) Термините и нивните француски
еквиваленти во зборникот „Терминологија од областа на
теологијата“ од Јован Таковски. Зборник на трудови од
Меѓународната научна конференција „Климентовото дело“, 1 (1). pp.
273-285. ISSN 978-608-244-404-8
–– Jakimovska, Svetlana (2017) La matrice de traductibilité comme modèle
d’évaluation de la traduction (sur des exemples de la traduction française
du recueil Les Aubes Blanches). Евалуацијата во наставата по странски
јазици и книжевности. pp. 257-271. ISSN 978-608-234-052-4
–– Jakimovska, Svetlana (2018) Macedonian nation in translation:
-translating Macedonian realia into “big cultures”. In: National identity
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in translation - Lviv, Ukraine, september 2018. (In Press) Конференција
„Филко“ 2018 - Филолошки факултет - УГД Штип

-

-

Делови од научни монографии:
Монографија во странска издавачка куќа:
Todorova, M. (2017): “Enseñar español en Macedonia”. En Méndez
Santos, Mª del Carmen y Mª Mar Galindo Merino (Eds.). Atlas del ELE.
Geolingüística de lа enseñanza del español en el mundo. Volumen I:
Europa Oriental. Madrid: EnClave-ELE, pp. 309-324, 2017. (ISBN 9788-416-10899-2)
Тодорова М., Коцева В. (2018): „Усвојување на трет јазик (Е3)“,
Трета Меѓународна научна конференција „ФИЛКО“: Филолошки
факултет – УГД - Штип, 26-27 април 2018 (во печат).
Коцева В., Тодорова М. (2018): „Креирање на активности со
структуриран инпут во рамките на поучувањето граматика со
обработка на инпут“, Трета Меѓународна научна конференција
„ФИЛКО“: Филолошки факултет – УГД - Штип, 26-27 април 2018
( во печат
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Библиотека
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Предавална 7
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Канцеларија 2
Канцеларија 3
Електронска лабораторија
Предавална (ТЕМПУС)
Канцеларија 4
Канцеларија 5
Канцеларија 11
Канцеларија 15
Канцеларија 17
Канцеларија 19
Сала за состаноци

144 столчиња; 63 клупи

КАТ 2
три места
две места
две места
32 клупи; 56 столчиња
76 клупи; 198 столчиња
22 клупи; 40 столчиња
28 клупи; 49 столчиња
25 клупи; 37 столчиња
25 клупи; 48 столчиња
три места
КАТ 3
две места
три места
две места
30 клупи; 47 столчиња
27 клупи; 45 столчиња
25 клупи; 52 столчиња
23 клупи; 33 столчиња
25 места
КАТ 4
едно место - продекан
едно место
четири места
11 клупи; 21 столчиња
1 клупа; 24 столчиња-маси
три места
три места
три места
три места
пет места
две места
30 места
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Канцеларија 20
Ходник

декан

Проекти кои се во тек во кои учествуваат вработените на
факултетот
Домашни/меѓународни проекти
Датум
од-до

Наслов на проектот

Позиција

Опис на активностите во тек на
проектот:

Во текот на академската 2017-2018
беше реализирана дополнителна
настава со студентите во прва година
на катедрите по англиски јазик
и книжевност, германски јазик и
Дополнителната настава во Раководител
книжевност и македонски јазик и
01.09.2017
функција на подобрување на
проф.
книжевност. Целите на проектот
до
знаењата на студентите на
д-р Нина
и резултатите беа презентирани на
01.09.2019
Филолошкиот факултет.
Даскаловска
пет меѓународни конференции и во
осум трудови објавени во меѓународи
списанија. Во план се објавување уште
неколку трудови и една книга во која
ќе бидат сумирани сите активности и
резултати.
Овој проект има две главни цели:
1. да го истражи влијанието
на експлицитните инструкции
врз стекнувањето прагматичка
компетенција од страна на изучувачите
на странски јазици; и
2. да ја утврди улогата на интернетот
како платформа за изучување на
странските јазици.
Поконкретно, проектот го истражува
следното:
- реализацијата на говорните
УЛОГАТА НА
чинови за замолување, извинување
ЕКСПЛИЦИТНИТЕ
и приговарање во меѓујазикот на
ИНСТРУКЦИИ
изучувачите на англискиот и на
ЗА СТЕКНУВАЊЕ
Билјана
2017-2018
германскиот јазик;
ПРАГМАТИЧКА
Ивановска
- споредување на реализацијата на овие
КОМПЕТЕНЦИЈА ПРИ
говорни чинови во изворниот јазик и во
УЧЕЊЕТО АНГЛИСКИ И
јазикот на неродените говорители;
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
- определување на причините кои
доведуваат до прагматички неуспех
во комуникацијата на неродените
говорители;
- влијанието на експлицитните
инструкции за подобрување на
прагматичката компетенција на
изучувачите на англискиот и
германскиот јазик како странски;
- улогата на интернетот како медиум за
учење странски јазици.
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2017-2019

Евалуацијата на наставата
по јазик и книжевност во
високото образование

Виолета
Димова

1. Да се истражат различни видови
евалуациски постапки, со цел да се
утврди остварливоста на целите и
задачите на наставата и учењето во
високото образование;
2. Да се истражат можностите
за проверка и вреднување на
наставниот процес во високото
образование и за унапредување на
студиската програма по методиките
на филолошките факултети, која ќе
помогне во подетално дефинирање
на наставничките компетенции на
студентите- идни наставници по
македонски, англиски, германски,
италијански и турски јазик и
книжевност.

Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар

Р .
Име и презиме
бр

Звање

1

Светлана Јакимовска Вонреден професор

2

Билјана Ивановска

Редовен професор

3
4
5

Јованка Денкова
Крсте Илиев
Марица Тасевска

Редовен професор
Виш лектор
Лектор

6

Весна Кожинкова

Насловен доцент

7

Лидија
Панова

Насловен доцент

Камчева

8

Милена
РистоваНасловен доцент
Михајловска

9

Кристина Костова

10 Весна Коцева
11

Наташа Сарафова

Асистент
Доцент
Демонстратор

Област
Романистика и
Преведување
Германистика
и граматика,
семантика,
семиотика и
синтакса
Книжевност за деца
Англистика
Германистика

Избор/
реизбор

Избор
Избор
Избор
Избор
Избор

Македонска
книжевност XIV
Избор
век / Македонска
книжевност XX век
Педагогија
Македонска
книжевност и
јужнословенска
книжевност во
средниот век
Англистика
Методика на јазик
и романистика
Историја на општа
книжевност

Избор
Избор
Избор
Избор
Избор
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12 Марија Гркова
Симона
13
Серафинмовска
14 Викторија Мрмеска
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Демонстратор

Македонистика

Избор

Демонстратор

Англистика

Избор

Демонстратор

Германистика

Избор
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ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Факултетот за природни и технички науки во студиската 2017/18
година едуцираше високостручни кадри од областа на: рударството,
геологијата, градежното инженерство, индустриската логистика,
инженерството за заштита на животната средина, архитектурата и
дизајнот и географијата. Мисијата на Факултетот е да го поттикнува
развојот на когнитивни и трансферабилни вештини кај студентите,
потребни за поголема продуктивност и долгорочен професионален развој,
односно нивна оспособеност за решавање на проблеми од соодветната
струка и примена на информациските технологии, поттикнување на
самостојната работа и соработка со стручни лица од други области. Ова
е постигнато со квалитетно студирање преку перманентно унапредување
на организирањето на студиите и концептот на наставата, но и на
научноистражувачките и апликативните активности на Факултет за
природни и технички науки во изминатава студиска 2017/18 година.
Избор на декан
Наставно - научниот совет на Факултет за природни и технички
науки, на седницата одржана на 9.7.2015 со Одлука бр. 1702-203/4 од
10.7.2015 година ја отпочна постапката за утврдување на еден или повеќе
кандидати за избор на декан на Факултет за природни и технички науки.
Со Одлука бр. 1702-231/4 од 27.8.2015 година, Наставно - научниот
совет на единицата ја утврди следнава листа на кандидати за избор на
декан на единицата:
- проф. д-р Орце Спасовски - редовен професор на Факултет за
природни и технички науки и
- проф. д-р Зоран Десподов - редовен професор на Факултет за
природни и технички науки.
Ректорот на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, со Одлука бр. 0204968/9 од 15.9.2015 година, за Декан на Факултет за природни и технички
науки го избра проф. д-р Зоран Десподов, а Универзитетскиот сенат на
113 - та седница одржана на 15.9.2015 година, ја потврди Одлуката на
ректорот на Универзитетот за избор на декан на Факултет за природни и
технички со Одлука бр. 0201-970/10 од 15.9.2015 година.
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Реден
број

Презиме и име

Звање

Во редовен
работен
однос

1.

Десподов Зоран

декан (редовен)
професор)

да

2.

Голомеов Благој

редовен професор

да

3.

Серафимовски
Тодор

редовен професор

да

4.

Боев Блажо

редовен професор

да

5.

Крстев Борис

редовен професор

да

6.

Делипетров Тодор

редовен професор

да

7.

Шијакова Иванова
Тена

редовен професор

да

8.

Панов Зоран

редовен професор

да

9.

Спасовски Орце

редовен професор

да

10.

Петров Гоше

редовен професор

да

11.

Мирчовски Војо

редовен професор

да

12.

Голомеова
Мирјана

редовен професор

да

13.

Дамбов Ристо

редовен професор

да

14.

Стефанова
Виолета

редовен професор

да

15

Лепиткова Соња

редовен професор

да

16.

Стојанова
Виолета

редовен професор

да

17.

Тасев Горан

вонреден професор

да

18

Поповски Ристо

вонреден професор

да

19

Хаџи Николова
Марија

вонреден професор

да

Со
договор за
ангажирање

Годишен извештај

20
21.

Делипетрев
Марјан
Донева
Николинка

вонреден професор

да

вонреден професор

да

22.

Донева Благица

доцент

да

23.

Димов Ѓорги

доцент (продекан)

да

доцент

да

доцент

да

доцент

да

Боев Иван

доцент

да

27

Аџиски Ванчо

доцент

да

28.

Станковска Ана

технички секретар

да

29.

Донева Нада

секретар

да

30.

Миланова Љуба

библиотекар

да

31.

Серафимовска
Васка

лаборант

да

32.

Сања Ристова

советник за
студентска архива

да

33.

Манасков Зоран

лаборант

да

34.

Лазарова Маја

лаборант

да

35.

Самарџиски
Бобан

лаборант

да

24.
25.
26.

Каранакова
Стефановска
Радмила
Зенделска
Афродита
Мијалковски
Стојанче

Катедри во состав на Факултет за природни и технички науки
Катедрите во рамки на институтите на Факултет за природни и
технички науки, се основна форма на организирање на наставната,
научноистражувачката, применувачката, односно апликативната работа.
Институт за геологија
Катедра за геологија и геофизика
Дипломираните студенти по геологија стекнуваат знаења за
природните геолошки процеси, еволуцијата на континентите и океаните,
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за историскиот развој на Земјата и некогашната геолошка средина,
за внатрешната градба на литосферата и механизмите на делување на
ендогените процеси (тектоника, магнетизам, сеизмика), за фотогеолошката
интерпретација и др. Дипломираните студенти се стручњаци во доменот
на основните геолошки истражувања, кои претставуваат основа за
хидрогеолошките и инженерско - геолошките истражувања, како и
истражувањата на наоѓалиштата на минерални суровини.
Геофизиката е научна дисциплина која ја изучува природата,
дејствувањето и последиците од дејствувањето на силите врз природната
средина. Геофизиката ги развива своите методи низ директно набљудување
на полињата дефинирани со силите и низ набљудување на појавите на
физичката интеракција. Дипломираните студенти по геофизика стекнуваат
знаења за инструментите за геофизички мерења, начинот на мерење и
интерпретација на резултатите од мерењата, решавање на практични
математички и физички проблеми. Врз основа на инструменталните
мерења тие се оспособени да ја интерпретираат градбата на просторот под
Земјината површина.
Раководител на Катедрата за геологија и геофизика е проф. д-р Гоше
Петров.
Катедра за петрологија, минералогија и геохемија
Дипломираните студенти на оваа катедра се стекнуват со детални
знаења од минералогија, петрологија и геохемија, како науки кои
се занимават со изучување на минерали, карпи, како и содржината и
распределбата на хемиските елементи во минералите, карпите, почва, вода,
атмосфера, и живиот свет. Минералозите петролозите и геохемичарите се
неопходни во разни индустриски гранки како архитектура, градежништво,
хемиска индустрија, земјоделство и др.
Студентите се оспособени за практична и научно - истражувачка
работа преку изучување на минерали, карпи и современи неоргански
соединенија, нивните структурни карактеристики, квалитет, обработка
на скапоцени минерали и архитектонско - градежен материјал, како и
заштита на човековата средина од различни минерални загадувачи.
Раководител на Катедрата за петрологија, минералогија е геохемија
е проф. д-р Блажо Боев.
Катедра за лежишта на минерални суровини и економска
геологија
На Катедрата за лежишта се изучува проблематиката на генезата
на минералните суровини, како основа за истражување и металогенетска
анализа. Наставната програма опфаќа проспекција на минералните
суровини, планирање, програмирање и проектирање на различни
геолошки истражувања на минералните суровини. Дипломираните
инженери стекнуваат практични знаења за пресметка на рудните резерви,
што е мошне значајно за успешно геолошко работење на рудникот
преку рудничката геологија како посебна дисциплина. Значајно место
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има геолошко - економската оценка на наоѓалиштата за металични,
неметалични и енергетски минерални ресурси и менаџментот на
минералните суровини, како и економиката, менаџментот и маркетингот
на геолошките истражувања, кои во склад со концептот за одржлив
развој и потребите на геоекологијата, овозможуваат активна улога на
истражените минерални суровини во подмирувањето на потребите на
различни стопански гранки.
Раководител на Катедрата за лежишта на минерални суровини и
економска геологија е проф. д-р Тодор Серафимовски.
Катедра за хидрологија и геотехника
Геотехниката е интердисциплинарна научна област која претставува
спој меѓу геологијата и техничките науки, пред сè градежништвото
и рударството. Дипломираните инженери се стекнуваат со знаења за
истражување на теренот за потребите за урбанистичко планирање,
проектирање и градење на објекти од висока градба, патишта, железнички
пруги, аеродроми, тунели, мостови, брани, како и истражување и санација
на свлечишта, одрони и заштита на животната средина.
Хидрологијата е наука која ја проучува подземната вода со сите
аспекти на нејзиното формирање и постоење во корелација со геолошките,
хидрометеоролошките и други фактори. Цели на истражување на
подземните води претставуваат: оцена на резервите, квалитетот и
условите на заштита од загадување и прекумерна експлоатација, како и
оцена на можноста за нивно користење за водоснабдување, наводнување,
флаширање, бањско лекување, туризам, топлификација и друго.
Хидрогеологијата ги решава проблемите на одводнување на рудниците,
земјоделското земјиште, тунелите, сообраќајниците, депониите, урбаните
зони и др.
Раководител на Катедрата за хидрологија и геотехника е проф. д-р
Војо Мирчовски.
Катедра за географија
Студентите од оваа катедра ќе формираат знаења од областа на
географија кои ќе им послужат како основи за планирање и обработка
на содржините во наставата по географија во основните и средните
училишта. На студиската програма по географија студентот развива
општи способности за стекнување, анализа и синтеза на основните знаења
од географија и нејзино поврзување со другите природни науки.
Стекнатото знаење, компетенциите и вештините претставуваат
фундамент за продолжување на образованието во областа на географија
или други сродни профили.Со оглед на фактот дека дипломираниот
географ има знаење од разни природни, социјални, економски, регионално
географски и методско педагошки дисциплини можеме да констатираме
дека вака образованите кадри се подготвени за конкретни ангажмани во
сферата на разни владини и невладини институции кои се занимаваат
со образование, научноистражувачка работа, анкетирање, евиденција,
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чување, презентирање и управување со проблеми од географија и нејзе
сродни дејности. Поконкретно, вака обучените кадри може успешно да
работат во сите институции на македонското образование, институции на
државната управа, локалната самоуправа, во стопанските организации,
разни проектантски организации, медиуми, трговски друштва, агенциски
институции и други разни информативни дејности.
Институт за рударство
Катедра за минерална технологија
Минералната технологија претставува мошне важна гранка на
техничките науки, која се занимава со изучување на можностите за
економично разделување на минералните суровини на корисни и некорисни
компоненти. Се засновува врз современите достигнувања на физиката,
хемијата, електрохемијата, колоидната хемија и др.
Минералната технологија и нејзиниот постојан развој има и
општествено и стопанско значење, бидејќи овозможува зголемување на
рудните резерви со воведување на мошне сиромашни и комплексни руди,
општо земено неквалитетни суровини во индустриските процеси, што
директно влијае на стопанскиот развој и општеството во целина.
Со наставниот план на студиската програма за минерална
технологија, дипломираните инженери стекнуваат знаења кои можат да ги
применат во различни области на стопанството поврзани со минералните
суровини. Стекнатите знаења ќе им овозможат успешно водење на било
кој технолошки процес за третирање на металични или неметалични
минерални суровини, благородни и ретки метали, примена на нови
технологии во минералната технологија, рециклирање на секундарните
суровини, како и процеси од областа на заштита на животната средина.
Раководител на Катедрата за минерална технологија е проф. д-р
Благој Голомеов.
Катедра за површинска експлоатација и механика на карпи и
тлото
На Катедрата за површинска експлоатација се обезбедуваат знаења
од технологијата на површинска експлоатација, експлоатација и обработка
на архитектонско - градежен камен, дупчење и минирање, проектирање и
менаџмент и механика на карпи и тлото. Овој профил на дипломираните
инженери им овозможува да бидат креатори на технолошкиот процес
во површинската експлоатација, самостојно и тимски да проектираат во
рударските институти и други проектантски организации, самостојно
да работат бизнис планови, да бидат консултанти, да вршат надзор во
рударството, да организираат набавка и продажба на рударски машини,
да работат на геомеханички и геотехнички истражни теренски и
лабораториски работи, во градежни фирми, при фундирање на објекти и
други геотехнички работи.
Раководител на Катедрата за површинска експлоатација и механика
на карпи и тлото е проф. д-р Зоран Панов.
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Катедра за подземна експлоатација
Катедрата за подземна експлоатација обезбедува дипломирани
инженери со неопходните стекнати знаења за подземна експлоатација
на минерални суровини, изработка на јамски простории, специјални
подземни објекти, вентилациско инженерство, планирање, проектирање,
раководење и управување со истите, како и процеси од областа на заштита
на животната средина.
Раководител на Катедрата за подземна експлоатација е проф. д-р
Зоран Десподов.
Институт за градежно инженерство и архитектура
Катедра за архитектура
Катедрата за архитектура се фокусира на дизајнирање и предлози
за отворен простор, како градски плоштади, улици и паркови, предлог проекти за реставрирање и стратегии за конзервација од големи размери.
Планирањето и урбанизмот е поле во експанзија кое ги опфаќа
регионалното и стратешкото просторно планирање и дизајнирање. Тоа
се фокусира на дизајн на околината и урбан дизајн во средни до големи
размери (на пример, стратегии за регенерација, крајбрежја, шуми и речни
корита).
Курсот овозможува прогрес кон професионални квалификации после
дипломирањето, како и опфаќање на методите на дизајн на околината и
урбан дизајн и нивна примена во поинаков професионален контекст. Ќе
се обработуваат теми како што се регенерација, креирање на средината
и процена на влијанието врз околината, како и соработка со планери,
инженери и архитекти.
Катедра за дизајн на ентериер и мебел
Катедрата има за цел да ги воведе студентите во процесот на
проектирање на мебел и ентериер. Тоа се остварува преку запознавање
на проектниот процес и поимите конструкција, обликување, проектната
програма итн. Еден од главните акценти се става на станот и неговите
функции, искористувањето на просторот и неговото опремување.
Како посебно значаен дел во оформувањето на просторот, се изучува:
проектирање на мебел преку антропометриски, функционални и естетски
барања, круцијално значајни во формирањето на квалитетно дизајниран
производ; технологии на мебели од дрво пластика и метал (регали, витрини
и комоди, кујни, столици, маси, канцелариски, училишен, детски и друг
мебел); технологии на производи на ентериерот и екстериерот; специјални
производи од дрво, пластика, метал и др.; својства и квалитет на мебел
и ентериерни производи; поим и критериуми, показатели на својствата,
функционалност, издржливост и квалитет на материјалите.
Раководител на Катедрата за дизајн и технологија на мебел и ентериер
е проф. д-р Катерина Деспот.

575

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Катедра за градежно инженерство
На Катедрата за градежно инженерство се развиваат потребните
квалификации во инженерската наука, се изучуваат основните концепти
на инженерството, материјали, притисоци, структури, инженерско
проектирање и комуникации, математика, компјутери и проектирање
и конструкција во транспортната инфраструктура. Ќе се користи
информатичката технологија и компјутерски програми за проектирање.
Предвидена е многу практична работа во конструкција, компјутери и
наука.
Вклучена е поширока работа со градежни материјали, проектирање,
структури, набљудување, почви и карпи, геотехника и фундирање,
квантитет и финансии, изучување на законските регулативи и управување
со договори и проекти. Подрачјето на курсевите за инфраструктурни
објекти е предвидено во набљудување и геотехника за да се унапреди
теоретското учење со практично искуство.
Институт за индустриско инженерство, менаџмент и
логистика
Катедра за индустриска логистика
Дипломираните студенти на оваа катедра стекнуваат знаења од
областа на индустриската логистика, односно од дејноста која се занимава
со оптимизирање на просторот и времето во функција на најмали трошоци.
Студентите ќе добијат знаења за деловни функции и научни дисциплини
кои се занимаваат со координација на сите движења на материјалот,
производите и стоките во физички, информациски и организациски
поглед, односно изучување на кружниот процес на набавка, производство
и продажба, па се до крајниот потрошувач.
Лаборатории во рамки на Факултет за природни и технички
науки
За реализација на практичната работа на студентите и за развивање
на нови методи и техники на научноистражувачка работа, во рамки
на Факултет за природни и технички науки, се формираат следниве
лаборатории:
Лабораторија за минералогија, петрологија и геохемија
Во оваа лабораторија се вршат минералошки и петролошки
испитувања на разни минерални суровини.
Хемиска лабораторија
Во оваа лабораторија се вршат хемиски испитувања на минерали,
карпи, почва, вода и др.
Микроскопска лабораторија
Оваа лабораторија врши одредување на микроскопските
карактеристики на петрогени и металични минерали, како и одредување
на структура, текстура и минерален состав на карпите.
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Физичка лабораторија
Оваа лабораторија е оспособена за изведување на вежби по предметот
физика, односно 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.
Теренска лабораторија за животна и работна средина и
електронска микроскопија
Лабораторијата располага со опрема која е намената за контрола на
квалитативните и квантитативните параметри на амбиенталниот воздух
во реални услови и реално време, како и на утврдување на нивото на
персонална експозиција на одделни штетности.
Во рамки на делот за електронска микроскопија се проучува
морфологијата и хемискиот состав на најразлични материјали (висок
и низок вакуум). Покрај примената на различни геолошки дисциплини
(минерологија, петрологија, кристолографија, палеонтологија), SEM
методата е погодна и за испитување и во областа на рударството,
технологијата, електрониката, индустриските стакла, керамиката и
порцеланот, за заштита на спомениците, во металургија, машинството,
градежништвото, стоматологијата, фармацијата, медицината, биологијата
и др.

-

-

-

Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
10. седница на ННС одржана на 21.9.2017 год.:
Усвојување на Записник од 8. седница на ННС, одржана на ден
30.8.2017 година
Донесување на Одлука за определување на бројот на членови на
Наставно - научен совет на Факултет за природни и технички науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип за зимски семестар во
учебната 2017/2018 година
Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Милан
Петковски под наслов: „Анализи на несреќите при работа во
Република Македонија во периодот од 2007 до 2011 година според
ESAW методологија“
Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки
Барања од вработени
Барања од студенти.
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11. седница на ННС одржана на 6.10.2017
Усвојување на Записник од 9. седница на ННС, одржана на ден
12.09.2017 година и Записник од 10. седница на ННС, одржана на ден
21.9.2017 година
Донесување на Одлука за изменување и дополнување
на
Одлука бр. 1702-164/35 од 16.6.2017
година за покриеност на наставата и ангажираност на наставничкиот
и соработничкиот кадар за прв циклус на универзитетски академски
студии за зимски семестар во учебната 2017/2018 година на Факултет
за природни и технички науки
Донесување на Одлука за изменување и дополнување на
Одлука бр. 1702-164/36 од 16.6.2017 година за покриеност на
наставата и ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар
за прв циклус на универзитетски академски студии за летен семестар
во учебната 2017/2018 година на Факултет за природни и технички
науки
Донесување на Предлог - одлука за повторен избор на наставник во
наставно - научно звање редовен професор за наставно - научната
област геохемија на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување на Одлука за избор на наставник во наставно - научно
звање вонреден професор за наставно - научната област геофизика
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Сања Лазарова
под наслов: „Вертикални градини“;
Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Висар Палоши
под наслов: „Реконструкција на автопатот А-1 - делница Велес Катланово со посебен осврт на санација на коловозната конструкција
на патните објекти“;
Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Виктор Сарафов под наслов: „Третман
и преработка на отпад од гума со пиролиза“;
Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Драган Димитровски под наслов:
„Анализа на рударски повреди и несреќи и дефинирање на предлог
мерки и постапки за нивно минимизирање“;
Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Марија Миленкоска под наслов:
„Логистичка подготвеност на клучните институции во општина
Штип за управување со кризни состојби“;
Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Томислав Захов под наслов:
„Изложеност на цврсти честички во простории за престој на деца,

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

-

позадински концентрации и асоцирани ефекти“;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на
магистерски труд: „Геомеханички карактеристики на свлечиштето
на површински коп ‘Бунарџик’ во ДПТУ ‘Бучим’ ДОО – Радовиш“
на кандидат Александра Ангелова
Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
Барања од вработени
Барања од студенти.
12. седница на ННС одржана на 1.11.2017
Усвојување на Записник од 11. седница на ННС, одржана на ден
6.10.2017 година
Наставна проблематика
Донесување на Одлука за усвојување на предлог годишен план и
програма за издавачка дејност на Факултет за природни и технички
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип за 2018 година
Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот
за учебникот „Градежништво во рударството“ од авторите проф. д-р
Ристо Рибароски и проф. д-р Николинка Донева
Донесување на Одлука за усвојување на Барање за издавање на
учебник по предметот Алтерации и минерални парагенези под наслов
„Алтерации и минерални парагенези“ од авторите проф. д-р Горан
Тасев и проф. д-р Тодор Серафимовски;
Донесување на Одлука за усвојување на Барање за издавање на
скрипта по предметот Третман на отпадни води под наслов „Третман
на отпадни води“ од авторите проф. д-р Мирјана Голомеова и доц. д-р
Афродита Зенделска;
Донесување на Одлука за усвојување на Барање за издавање на
скрипта по предметот Бучава во животна средина под наслов „Бучава
во животна средина“ од авторите доц. д-р Марија Хаџи - Николова и
проф. д-р Дејан Мираковски;
Донесување на Одлука за усвојување на Барање за издавање на
практикум по предметот Бучава во животна средина под наслов
„Бучава во животна средина“ од авторите доц. д-р Марија Хаџи Николова и проф. д-р Дејан Мираковски;
Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Сања Симевска под наслов: „Варијации
на проток и квалитет на отпадни води во пречистителна станица“;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Примена на еко - материјалите при дизајн на современи
ентериерни решенија - дизајн и проектирање на мебел“ на кандидат
Викторија Тасевска;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
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технички науки;
Барања од вработени;
Барања од студенти.
13. седница на ННС одржана на 15.11.2017
Усвојување на Записник од 12. седница на ННС, одржана на ден
1.11.2017 година
Донесување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за
работа на деканот на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип за академската 2016/2017 година
за периодот од 15.9.2016 година до 14.9.2017 година;
Донесување на Одлука за прием на кандидати на втор циклус на
универзитетски академски студии во учебната 2017/2018 година
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
Донесување на Одлука за усвојување на Барање за издавање на
скрипта по предметот Технологија на подземна експлоатација под
наслов „Технологија на подземна експлоатација“ од авторите доц.
д-р Стојанче Мијалковски, проф. д-р Зоран Десподов и ас. д-р Ванчо
Аџиски;
Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Драган
Димитровски под наслов: „Анализа на рударски повреди и несреќи и
дефинирање на предлог мерки и постапки за нивно минимизирање“;
Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Марија
Миленкоска под наслов: „Логистичка подготвеност на клучните
институции во општина Штип за управување со кризни состојби“;
Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Томислав Захов
под наслов: „Изложеност на цврсти честички во простории за престој
на деца, позадински концентрации и асоцирани ефекти“;
Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Виктор Сарафов
под наслов: „Третман и преработка на отпад од гума со пиролиза“;
Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Јорданка Ивановска под наслов:
„Металогенетски и геохемиски карактеристики на наоѓалиштето на
бакар ‘Казан Дол’ во Вардарската зона“;
Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Соња Паунова Колевска под наслов:
„Кореалација помеѓу сеизмичките брзини и геомеханичките
параметри на истражниот простор МХЕЦ Клепалска река“;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Концентрации на силициум диоксид во суспендирана прашина
во околината на постројки за производство на бетон“ на кандидат
Зорица Младенова;

Годишен извештај

-

-

-

-

-

Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Методологии за проценка на ризик на работно место - оператор
на машина за длабинско и јамско геолошко истражно дупчење“ на
кандидат Роберт Филиповски;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
Барања од вработени;
Барања од студенти.
14. седница на ННС одржана на 15.12.2017
Усвојување на Записник од 13. седница на ННС, одржана на ден
15.11.2017 година
Наставна проблематика;
Донесување на Одлука за утврдување на предлог - кандидат за избор
на Проректор на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување на Одлука за покриеност на наставата и ангажираност
на наставничкиот кадар за трет циклус на студии - докторски студии
во учебната 2017/2018 година на Факултет за природни и технички
науки;
Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
учебникот „Алтерации и минерални парагенези“ од авторите проф.
д-р Горан Тасев и проф. д-р Тодор Серафимовски;
Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
скриптата „Третман на отпадни води“ од авторите проф. д-р Мирјана
Голомеова и доц. д-р Афродита Зенделска;
Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
скриптата „Бучава во животна средина“ од авторите доц. д-р Марија
Хаџи - Николова и проф. д-р Дејан Мираковски;
Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот
за практикумот „Бучава во животна средина“ од авторите доц. д-р
Марија Хаџи - Николова и проф. д-р Дејан Мираковски;
Донесување на Одлука за усвојување на Барање за издавање на
учебник по предметот Заштита при работа под наслов „Заштита при
работа“ од авторите проф. д-р Дејан Мираковски и доц. д-р Марија
Хаџи - Николова;
Донесување на Одлука за усвојување на Барање за издавање на
учебник по предметот Историска геологија под наслов „Историска
геологија“ од авторите проф. д-р Виолета Стојанова и проф. д-р
Никола Домурџанов;
Донесување на Одлука за усвојување на Барање за издавање на
практикум по предметот Технологија на подземна експлоатација под
наслов „Технологија на подземна експлоатација“ од авторите доц.
д-р Стојанче Мијалковски, проф. д-р Зоран Десподов и ас. д-р Ванчо
Аџиски;
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Донесување на Одлука за усвојување на Барање за издавање на
скрипта по предметот Механика на почви под наслов „Механика на
почви“ од авторот доц. д-р Ристо Поповски;
Донесување на Одлука за усвојување на Барање за издавање на
практикум по предметот Механика на почви под наслов „Механика
на почви“ од авторите доц. д-р Ристо Поповски и проф. д-р Зоран
Панов;
Донесување на Одлука за усвојување на Барање за издавање на збирка
задачи по предметот Механика на почви под наслов „Механика на
почви“ од авторите доц. д-р Ристо Поповски и доц. д-р Радмила
Каранакова Стефановска;
Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Соња Паунова
- Колевска под наслов: „Кореалација помеѓу сеизмичките брзини и
геомеханичките параметри на истражниот простор МХЕЦ Клепалска
река“;
Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Сања Симевска
под наслов: „Варијации на проток и квалитет на отпадни води во
пречистителна станица“;
Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Никола Богатиновски под наслов:
„Геолошки, морфолошки и економски моделирања на рудна жица бр.
4 од рудниците за олово и цинк ‘Злетово’“;
Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Александра Ангелова под наслов:
„Геомеханички карактеристики на свлечиштето на површински коп
‘Бунарџик’ во ДПТУ ‘Бучим’ ДОО - Радовиш“;
Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Кика Шпритова под наслов:
„Металогенетски и економски карактеристики на полиметалното
наоѓалиште ‘Иберли’ во Вардарската зона“;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Современи аспекти во развојот на дизајнот на мебел“ на
кандидат Михаил Намичев;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
Барања од вработени;
Барања од студенти.
1. седница на ННС одржана на 6.2.2018
Усвојување на Записник од 14. седница на ННС, одржана на ден
15.12.2017 година
Наставна проблематика;

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

-

-

Разгледување на Барање бр. 12-609/1 од 23.1.2018 година од
Министерство за животна средина и просторно планирање на
Република Македонија и Наш бр. 1707-50/1 од 30.1.2018 година
за номинирање на членови во Комисија за составување на бази на
прашања и бази на практични примери за полагање на испит за
Управител со отпад, испит за Експерт за оцена на влијанието на
проекти врз животната средина и испит за Експерт за стратегиска
оцена врз животната средина;
Донесување на Одлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците на Факултет за природни и
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување на Одлука за изменување и дополнување на
Одлука бр. 1702-164/36 од 16.6.2017 година за покриеност на
наставата и ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар
за прв циклус на универзитетски академски студии за летен семестар
во учебната 2017/2018 година на Факултет за природни и технички
науки;
Донесување на Одлука за прием на кандидати на втор циклус на
универзитетски академски студии во учебната 2017/2018 година
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
Донесување на Одлука за распишување на конкурс за избор на
наставник во сите звања за наставно - научните области палеонтологија
и регионална геологија на Факултет за природни и технички науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување на Одлука за распишување на конкурс за избор на
наставник во сите звања за наставно - научната област вентилација
и техничка заштита на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот
за учебникот „Историска геологија“ од авторите проф. д-р Виолета
Стојанова и проф. д-р Никола Домурџанов;
Донесување на Одлука за усвојување на Барање за издавање на
учебник по предметот Петрологија под наслов „Петрологија“ од
авторите Проф. д-р Блажо Боев и доц. д-р Иван Боев;
Донесување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за
билатерален научно - истражувачки проект под наслов „Продукти на
распад на цврст руднички отпад од Sb-As-(-Cr) наоѓалиште Лојане
(Република Македонија)“ чиј главен истражувач е проф. д-р Тодор
Серафимовски;
Донесување на Одлука за усвојување на Барање за финансирање на
научно - истражувачки проект под наслов „Примена на компјутерски
апликации и технологии за подобрување на ефективноста и
безбедноста при работа во рудниците за подземна експлоатација“,
каде главен истражувач е проф. д-р Зоран Десподов;
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Донесување на Одлука за усвојување на Барање за финансирање на
научно - истражувачки проект под наслов „Примена на современи
техники и методи за анализа на влијателни параметри при минирања
на површинските копови“, каде главен истражувач е проф. д-р Ристо
Дамбов;
Донесување на Одлука за усвојување на Барање за финансирање на
научноистражувачки проект под наслов „Апликативна примена на
стабилизираната тиња од станиците за прочистување на отпадните
води во Република Македонија со користење на дијатомејска земја“,
каде главен истражувач е проф. д-р Соња Лепиткова;
Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Никола
Богатиновски под наслов: „Геолошки, морфолошки и економски
моделирања на рудна жица бр. 4 од рудниците за олово и цинк
‘Злетово’“;
Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Кика Шпритова
под наслов: „Металогенетски и економски карактеристики на
полиметалното наоѓалиште ‘Иберли’ во Вардарската зона“;
Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Јорданка
Ивановска под наслов: „Металогенетски и геохемиски карактеристики
на наоѓалиштето на бакар ‘Казан Дол’ во Вардарската зона“;
Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Александра
Ангелова под наслов: „Геомеханички карактеристики на свлечиштето
на површински коп ‘Бунарџик’ во ДПТУ ‘Бучим’ ДОО - Радовиш“;
Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Славица Михова под наслов:
„Персонална изложеност на бучава на вработените во металната
индустрија“;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
Барања од студенти.
2. седница на ННС одржана на 21.2.2018
Усвојување на Записник од 1. седница на ННС, одржана на ден
6.2.2018 година
Наставна проблематика;
Разгледување на Барање бр. 11-512/1 од 18.1.2018 година од
Министерство за животна средина и просторно планирање на
Република Македонија и Наш бр. 1707-68/1 од 12.2.2018 година за
номинирање на член во Научен советодавен одбор при Министерство
за животна средина и просторно планирање на Република Македонија;

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

-

Донесување на Одлука за определување на бројот на членови на
Наставно - научен совет на Факултет за природни и технички науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип за летен семестар во учебната
2017/2018 година;
Донесување на Одлука за определување на бројот на студенти кои
ќе се запишуваат на прв и втор циклус на универзитетски академски
студии во учебната 2018/2019 година на Факултет за природни и
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот
за учебникот „Заштита при работа “ од авторите проф. д-р Дејан
Мираковски и доц. д-р Марија Хаџи - Николова;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Влијанието на италијанскиот дизајн врз производството на
софа во Македонија“ на кандидат Андријана Соколовска;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Корелацијата помеѓу мебелот и внатрешниот дизајн со осврт
на материјалите и технологиите за изработка“ на кандидат Благица
Манева;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
Барања од вработени;
Барања од студенти.
3. седница на ННС одржана на 28.3.2018
Усвојување на Записник од 2. седница на ННС, одржана на ден
21.2.2018 година
Наставна проблематика;
Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
Конкурс објавен на ден 19.2.2018 година во дневниот весник „Нова
Македонија“ за избор на наставник во сите звања за наставно научната област вентилација и техничка заштита - еден извршител на
Факултет за природни и технички науки;
Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
Конкурс објавен на ден 19.2.2018 година во дневниот весник „Нова
Македонија“ за избор на наставник во сите звања за наставно научните области палеонтологија и регионална геологија - еден
извршител на Факултет за природни и технички науки;
Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија
по објавен Конкурс во дневниот весник „Нова Македонија“ на ден
19.2.2018 година за избор на наставник во сите звања за наставно научната област вентилација и техничка заштита - еден извршител на
Факултет за природни и технички науки;
Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија
по објавен Конкурс во дневниот весник „Нова Македонија“ на ден
19.2.2018 година за избор на наставник во сите звања за наставно
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- научните области палеонтологија и регионална геологија - еден
извршител на Факултет за природни и технички науки;
Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
учебникот „Петрологија“ од авторите проф. д-р Блажо Боев и доц.
д-р Иван Боев;
Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
скриптата „Механика на почви“ од авторот доц. д-р Ристо Поповски;
Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот
за практикумот „Механика на почви“ од авторите доц. д-р Ристо
Поповски и проф. д-р Зоран Панов;
Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот
за збирката задачи „Механика на почви“ од авторите Доц. д-р Ристо
Поповски и Доц. д-р Радмила Каранакова - Стефановска;
Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Славица Михова
под наслов: „Персонална изложеност на бучава на вработените во
металната индустрија“;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Современ пристап при избор на најповолен понудувач при
набавка на роба“ на кандидат Јане Томов;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
Барања од вработени;
Барања од студенти.
4. седница на ННС одржана на 24.4.2018
Усвојување на Записник од 3. седница на ННС, одржана на ден
28.3.2018 година
Донесување на Одлука за распишување на конкурс за избор на
наставник во сите звања за наставно - научната област механика
на карпите и тлото на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување на Одлука за распишување на конкурс за избор на
наставник во сите звања за наставно - научната област животна
средина на Факултет за природни и технички науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување на Одлука за распишување на конкурс за избор на
наставник во сите звања за наставно - научните области вентилација
и техничка заштита и Организација и економика во рударството
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот
за скриптата „Технологија на подземна експлоатација“ од авторите
доц. д-р Стојанче Мијалковски, проф. д-р Зоран Десподов и ас. д-р
Ванчо Аџиски;

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
практикумот „Технологија на подземна експлоатација“ од авторите
доц. д-р Стојанче Мијалковски, проф. д-р Зоран Десподов и ас. д-р
Ванчо Аџиски;
Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Владица Петровиќ под наслов:
„Организација на работен простор за лица со хендикеп“;
Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Калиопи Босиланова под наслов:
„Имплементација на македонската традиција во современото
уредување“;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
Барања од студенти.
5. седница на ННС одржана на 29.5.2018
Усвојување на Записник од 4. седница на ННС, одржана на ден
24.4.2018 година
Донесување на Одлука за покриеност на наставата и ангажираност
на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус на
универзитетски академски студии за зимски семестар во учебната
2018/2019 година на Факултет за природни и технички науки;
Донесување на Одлука за покриеност на наставата и ангажираност
на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус на
универзитетски академски студии за летен семестар во учебната
2018/2019 година на Факултет за природни и технички науки;
Донесување на Одлука за покриеност на наставата и ангажираност
на наставничкиот кадар за втор циклус на универзитетски академски
студии во учебната 2018/2019 година на Факултет за природни и
технички науки;
Донесување на Одлука за формирање на Комисија за запишување
студенти во прва година на прв циклус универзитетски академски
студии во учебната 2018/2019 година на студиските програми во
рамки на Факултет за природни и технички науки;
Донесување на Одлука за формирање на Комисија за запишување
студенти во прва година на втор циклус универзитетски академски
студии во учебната 2018/2019 година на студиските програми во
рамки на Факултет за природни и технички науки;
Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Владица
Петровиќ под наслов: „Организација на работен простор за лица со
хендикеп“;
Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Калиопи
Босиланова под наслов: „Имплементација на македонската традиција
во современото уредување“;
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Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Моме Милановски под наслов:
„Хидрогеолошки истражувања на локалитетот „Митев мост“ Куманово“;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Анализа на примена на дрвото при технолошката обработка на
мебел во Република Македонија“ на кандидат Михаил Петровски;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Анализа и процена на ризик на опасноста за настанување на
пожар при складирање и транспорт на опасни материи“ на кандидат
Љупчо Грнчиштанов;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
Барања од вработени.
6. седница на ННС одржана на 22.6.2018
Донесување на Предлог - одлука за избор на наставник во наставно
- научно звање редовен професор за наставно - научната област
вентилација и техничка заштита на Факултет за природни и технички
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување на Предлог - одлука за избор на наставник во наставно
- научно звање редовен професор за наставно - научните области
палеонтологија и регионална геологија на Факултет за природни и
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
Конкурс објавен на ден 21.5.2018 година во дневниот весник „Нова
Македонија“ за избор на наставник во сите звања за наставно научната област механика на карпите и тлото - еден извршител на
Факултет за природни и технички науки;
Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
Конкурс објавен на ден 21.5.2018 година во дневниот весник „Нова
Македонија“ за избор на наставник во сите звања за наставно научната област животна средина - еден извршител на Факултет за
природни и технички науки;
Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
Конкурс објавен на ден 21.5.2018 година во дневниот весник „Нова
Македонија“ за избор на наставник во сите звања за наставно научните области вентилација и техничка заштита и организација и
економика во рударството - еден извршител на Факултет за природни
и технички науки;
Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија
по објавен Конкурс во дневниот весник „Нова Македонија“ на ден
21.5.2018 година за избор на наставник во сите звања за наставно научната област механика на карпите и тлото - еден извршител на
Факултет за природни и технички науки;

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

-

Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија
по објавен Конкурс во дневниот весник „Нова Македонија“ на ден
21.5.2018 година за избор на наставник во сите звања за наставно научната област животна средина - еден извршител на Факултет за
природни и технички науки;
Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија
по објавен Конкурс во дневниот весник „Нова Македонија“ на ден
21.5.2018 година за избор на наставник во сите звања за наставно научните области вентилација и техничка заштита и организација и
економика во рударството - еден извршител на Факултет за природни
и технички науки;
Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Моме Милановски
под наслов: „Хидрогеолошки истражувања на локалитетот ‘Митев
мост’ - Куманово“;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на
магистерски труд: „Обновата и ревитализацијата на Моноспитовско
блато - предизвик на иднината преку заштита на животната средина“
на кандидат Гордана Бозова;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
Барања од вработени.
7. седница на ННС одржана на 5.9.2018
Усвојување на Записник од 5. седница на ННС, одржана на ден
29.5.2018 година и Записник од 6. седница на ННС, одржана на ден
22.6.2018 година
Разгледување на Барање бр. 09-917/1 од 3.8.2018 година и Наш бр.
1707-174/1 од 9.8.2018 година за номинирање на член во Технички
комитет ИСРМ ТК 40 - Еврокодови и Национални анекси;
Донесување на Одлука за определување на бројот на членови на
Наставно - научен совет на Факултет за природни и технички науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип за зимски семестар во
учебната 2018/2019 година;
Донесување на Одлука за усвојување на Завршен извештај за
научно - истражувачки проект под наслов „Продукти на распад
на цврст руднички отпад од Sb-As-(-Cr) наоѓалиште Лојане
(Република Македонија)“, чиј главен истражувач е проф. д-р Тодор
Серафимовски;
Донесување на Одлука за распишување на интерен конкурс за избор
на демонстратори на Факултет за природни и технички науки во
учебната 2018/2019 година;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Корелација на геомеханичките и сеизмичките модели“ на
кандидат Дарко Костадинов;
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Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Исталожената прашина како фактор за квалитет на воздухот
во рурални, земјоделски, индустриски и урбани зони“ на кандидат
Ангел Стојанов;
Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
Барања од вработени;
Барања од студенти.

Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на
прв циклус на студии
Техничка опременост на лабораторите
Теренска лабораторија за животна и работна средина и
електронска микроскопија
Список на опрема

590

VEGA3 LMU

X-act

Тesto 435-4

LIFETEK 55 XP-R
PM

Apex

Тesto 350 XL

PGM- 7800

Електронски микроскоп
за оптичко скенирање

Енергетско-дисперзивен
спектрометар

Повеќе наменски
инструмент за мерење
на амбиентни параметри

Пумпа за земање на
примероци oд воздух со
капацитет до 50 l/min

Пумпа за земање
примероци со мал
проток 4 l/min

Инструмент за мерење
на издувни гасови

Монитор за гасови во
амбиент

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тип

Име на опремата /
инструмент

Ред. број/
картон

RAE SYSTEMS

Тesto AG, Германија

Casella,
Англија

Mega System, Италија

Testo AG,
Германија

Oxford Instruments

TESCAN

Производител

170-201-405

02140440

4781009

6018

02189953/108

SN:59444

VG8441179MK

Сериски број на
инструментот

2011

2011

2011

2014

2011

2011

2011

Год. на
производство

Rae Systems
version 3.32
ProRae suite

Comfort software
0554.3335
Easyemision
T350S/Xl

/

Hyper Terminal за
поврзување со
PC

Comfort Sofware
basic X35 V 3.4
SP6

INCA Software

Vega Software

Софтвер

Техничка опременост на лабораторите
Теренска лабораторија за животна и работна средина и електронска микроскопија
Список на опрема

За определување на
хемискиот состав на
даден примерок
Мерење на влажност,
температура,
притисок, CO2 и
брзина на струење на
воздух
Земaње примероци
на амбиентни
концентрации во
воздух со капацитет
до 50 l/min
За персонална
експозиција на
цврсти честички и
гасови со капацитет
до 4l/min
Мерење на
температура,
влажност, O2, CO2,
CO, NO, NO2, SO2,
диференција-лен
притисок.
Мерење на гасови
CO, H2S, SO2, NO,
NO2, Cl2,NH3, HCN,
PH3

За одредување на
морфолигијата

Намена на
опремата/инструме
нтот

Л
РАМ

Л
РАМ

24.03.2015
Интерна
калибрација
АМБИКОН

Л
РАМ

10.11.2014
Интерна
калибрација
АМБИКОН

24.06.2014
Машински
факултет Белград

Л
РАМ

Л
РАМ

20.03.2014
Лабораторија
Белград

24.06.2014

Л
РЕМ

Л
РЕМ

Ракувач

30.10.2014
Mikrolux d.o.o

30 и 31.10 2014
Mikrolux d.o.o

Датум на
последна
калибрација/
институција

Годишен извештај

591

592

CR:811C

Интегриран мерач на
звук

11.

SD 700

G200

AirLite

AirLite

Инструмент за мерење
на амбиентни параметри

Монитор за N2O во
амбиентот

Пумпа за земање на
примероци од од
воздухот со мал проток
до 3 l/min

Пумпа за земање на
примероци од од
воздухот со мал проток
до 3 l/min

13.

14.

15.

16.

CR:110A

CR:831C

Интегриран мерач на
звук

10.

12.

KC-200

Ласерски мерач на
должина

9.

Сет дозиметри за бучава

TG-501

Монитор за гасови во
амбиент

8.

SKC
USA

SKC
USA

Geotech UK,
В.Британија

Еxtech

Cirrus Research plc

Cirrus Research plc

A059739

А059567

IN03198

2011

2011

2012

2012

2007

SN: CA4924
SN: CA4937
SN: CA4938
SN: CA4929
SN:CA4887
Q590460

2009

2009

1994

2011

D20548FD

D20917FF

ЕN60825-1

Yancheng Kecheng
Optoelectronic
Technology Co., Ltd.
Кина
Cirrus Research plc

03-818

Gray Wolf, САД

/

/

Analyzer data
Manager software
version: ADM
1.3.0

/

dBLink3 Software

Deaf Defaer 3.3

Deaf Defaer 3.3

/

WolfSense mobile
PC Application
Software

Мерење на
температура,
влажност и притисок
Мерење на
амбиентни
концентрации,
персонална
експозиција и
квалитет на N2О
За земaње на
примероци на
персонална
експозиција до 3
l/min
За земaње на
примероци на
персонална
експозиција до 3
l/min

Мерење на
персонална
изложеност на бучава

Мерење на ниво на
бучава

Мерење на ниво на
бучава

Мерење на должина,
ширина и висина и
пресметка на
волумен и површина.

Детекција на гасови
во амбиентен воздух:
CO, NO, NO2 H2S

12.03.2015
Интерна
калибрација
АМБИКОН

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

10.06.2014
Интерна
калибрација
АМБИКОН
12.03.2015
Интерна
калибрација
АМБИКОН

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

09, 11. 12.2014
Фармахем Сервис

04.06.2014
Фабричка
калибрација –
Cirrus Research

23.10.2014
Институт ИМС Белград
18.10.2013
Фабричка
калибрација –
Cirrus Research

/

12.12.2014
Интерна
калибрација
АМБИКОН
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AirCheck 52

Microdust pro

Пумпа за земање на
примероци од од
воздухот со мал проток
до 3 l/min

Инструмент за
мониторинг на
концентрации на цврсти
честички (фракции PM
1, PM 2.5 и PM10) во
амбиентен воздух во
реално време

19.

20.

21.

Model 2800

RHT50

RHT50

Автоматска метео
станица

Инструмент за мерење
на амбиентни параметри

Инструмент за мерење
на амбиентни параметри

23.

24.

25.

ER-200D

AirLite

Пумпа за земање на
примероци од од
воздухот со мал проток
до 3 l/min

18.

Дозиметри за бучава

AirLite

Пумпа за земање на
примероци од од
воздухот со мал проток
до 3 l/min

17.

22.

AirLite

Пумпа за земање на
примероци од од
воздухот со мал проток
до 3 l/min

EXTECH

EXTECH

Spectrum,
Technologies, Inc.

Etymotic Research
USA

Micordust,
Cassella
USA

SKC
USA

SKC
USA

SKC
USA

SKC
USA

12044549

12044596

2010

2010

2011

2013

30358
30357
30245

1518

2010

2011

2011

2011

2011

0291852

067035

A059784

А059188

A059573

Win dust pro,
Casella CEL Ltd

Model RHT50
datalogger
Software version
2.0
Model RHT50
datalogger
Software version

Spec 9 Pro
Software

/

/

/

/

Л
РАМ

Л
РАМ

12.03.2015
Интерна
калибрација
АМБИКОН
13.11.2014
Интерна
калибрација
АМБИКОН

/

/

Мерење на
температура,
влажност и притисок

/

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

12.03.2015
Интерна
калибрација
АМБИКОН

25.03.2015
Интерна
калибрација
АМБИКОН

Л
РАМ

12.03.2015
Интерна
калибрација
АМБИКОН

Мерење на
температура,
влажност и притисок

Утврдување на
персонална
изложеност на бучава
Мерење температура,
релативна влажност,
брзина, правец на
ветер и количество
на врнежи.

Мониторинг на
концентрации на
цврсти честички во
амбиентен воздух во
реално време

За земaње на
примероци на
персонална
експозиција до 3
l/min
За земaње на
примероци на
персонална
експозиција до 3
l/min
За земaње на
примероци на
персонална
експозиција до 3
l/min
За земaње на
примероци на
персонална
експозиција до 3
l/min

Годишен извештај

593

594

CD-202

ES-642

Монитор за гасови во
амбиент

Инструмент за
мониторинг на
концентрации на цврсти
честички (фракции PM
1, PM 2.5 и PM10) во

34.

RG207

Profiler 212-1

MYA 5.3Y.F

E-Sampler

33.

32.

31.

30.

29.

Инструмент за
мониторинг на
концентрации на цврсти
честички (фракции PM
1, PM 2.5 и PM10) во
амбиентен воздух во
реално време.
Електронска
неавтоматска вага
Инструмент за мерење
на амбиентална прашина
(фракции од 0.5, 0,7, 1,
2, 3, 5 и 10µm во реално
време.
Инструмент за
одредување на чаден
број.

Тесто 435-2

27.

Повеќе наменски
инструмент за мерење
на амбиентни параметри

Тesto 480

Повеќенаменски
инструмент за мерење
на амбиентни параметри

28.

CR:171C

Интегриран мерач за
звук

26.

Met One USA

Gray Wolf, САД

Testo AG,Германија

T12581

05-886

90019136

R12232

436460

RADWAG
Полска, ЕУ

Met One USA

R13780

02151065/108

60287271

G068799

Met One USA

Testo AG,Германија

Testo AG,Германија

Cirrus Research plc

2015

2011

2015

2015

2014

2014

2011

2014

2012

Comet
Comunications
Utility V 1.2.18

WolfSense mobile
PC Application
Software

/

Profiler Utility
V1.7

Comet
Comunications
Utility V 1.2.12

Comfort Sofware
basic X35 V 3.4
SP6

Comfort software
0501.0485 Testo
480 Easy climate
480 Version 6.2

Noise Tools

2.0

Л
РАМ

Л
РАМ

10.12.2014
Интерна
калибрација
АМБИКОН
20.03.2015
Фабричка
калибрација – Met
One Instruments

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

/

Фабричка
калибрација Met
One Instruments

Mерење на прашина,
бројна концентрација
(профилирање)
За одредување на
чаден број на скала
од 0 до 9
Детекција на гасови
во амбиентен воздух;
мерење на
концентрацијата на
CO2 и температура
Мониторинг на
концентрации на
цврсти честички во
амбиентен воздух во
реално време

05.12.2014
Фармахем

15.04.2014
Фабричка
калибрација – Met
One Instruments

23.08.2011
Фабричка
калибрација –
Testo

26.09.2014
Фабричка
калибрација –
Testo

24.10.2014
Фабричка
калибрација –
Cirrus Research

За мерење на маса

Мониторинг на
концентрации на
цврсти честички во
амбиентен воздух во
реално време

Сонди за мерење на
осветленост, топлина
на зрачење, комфор,
температура и
релативна влажност.
Мерење на влажност,
температура, CO2 и
брзина на струење на
воздух

За мерење на ниво на
бучава
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Low volume
sampler LVS
3.1/MVS 6.1

Пумпа за земање на
примероци oд воздух со
капацитет

35.

36.

Софтек, Македонија
SKC Inc

Mega System

Mega System

Антивибрациона маса и
комора

Multi-Purpose Calibration
Chamber

Комплет за калибрација

Влезен отвор за
фракција РМ 10 со
низок проток

Влезен отвор за
фракција РМ 2.5 со
низок проток

3.

4.

5.

6.

7.

B9HP

225-111
Casella

1.14

2.14

3.14

14056

Quorum Technologies
Ltd. UK

Напарувач

2.

IBSEN 2D1000 SN
A01070

Сериски број на
инструментот

Ibsen Photonics

2D (дводимензионална)

Сликонска решетка за
калибрација

1.

Q150R

2015

2010

2014

2014

2014

2014

2014

Издвојување на
суспендирани
цврсти честички
со EAD < 10µm
Издвојување на
суспендирани
цврсти честички
со EAD < 2.5µm

/

/

/

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ
Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РЕМ

Л
РЕМ

DFM Holland
04.08.2014
/

Ракувач

21.11.2014
Интерна
калибрација
АМБИКОН

Датум на последна
калибрација/
институција

Мерење на
амбиентни
концентрации на
испарливи органски
компоненти
Земaње примероци
на амбиентни
концентрации во
воздух со капацитет

Намена на
опремата/инстру
ментот
За калибрација на
електронски
микроскоп
За напарување на
примероци со Au
иC
Кондиционирање
и мерење маса на
филтри.

Voc traq software
Installation Disk
& Manual 042960 Ver. 1.0.0.22

Год. на
производство

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

00755

20000810

Тип

Производител

COMDE DERENDA,
Германија

Baseline Mocon, Inc

Име на опремата /
инструмент

Ред.
број/карт
он

Voc traq piD-TECH
detector 042-961

Монитор за испарливи
органски компоненти

амбиентен воздух во
реално време.

1

1

1

1

1

1

1

Количи
на

Л
РАМ

Л
РАМ

Годишен извештај

595

596

224-26-CPC

224-26-CPC-10

Вентили за константен
притисок при низок
проток

Вентили за константен
притисок при низок
проток

IOM Sampler

Циклон GS-1

Циклон GS-3

18.

19.

20.

21.

22.

225-100

225-105

224-26-01

1184118

1164551

1322133

1332760

1324095

715

B9HPISS:3A106

320-2A05

320-440

Регулатори за низок
проток

Референтен гас за
изобутилен
Референтен гас за CO2 0.1%
Референтен гас за CO2 –
300ppm

Референтен гас за NO2

Заштитен капак за
калибрационен вентил
Референтен гас за CO,
CO2, CH4, O2

Калибрационен вентил
за гасовите

Ротаметар од 4 до 50
l/min
Ротаметар од 0 до 0,5
l/min
Ротаметар со сет за
калибрација од 0,3 до 3
l/min

17.

16.

15.

14.

13.

12.

12.

11.

10.

9.

8.

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

Референтен гас за
CO2 - 0.1%

CALGAZ

CALGAZ

RAE Systems

RAE Systems

RAE Systems

RAE Systems

RAE Systems

Casella

SKC

SKC

12.14

11.14

10.14

9.14

8.14

7.14

7.14

6.14

5.14

4.14

2013

2013

2011

2014

2014

2014

2011

2011

2013

2013

2013

2011

2011

2011

2013

2013

/

/

Мерење на проток
и калибрација
Контрола на
проток на гасови
за калибрација

За инхалабилна и

Земање на
примерок на
гасови со низок
проток
Регулација на
проток при
земање на
примероци
Регулација на
проток при
земање на
примероци
За инхалабилна и
респирабилна
фракција
За инхалабилна и
респирабилна
фракција

Гас за калибрација

Гас за калибрација

Гас за калибрација
(VOCx)

Гас за калибрација

Гас за калибрација

/

/

Мерење на проток

Мерење на проток

1

Л
РАМ

6

2

Л
РАМ

Л

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ
Л
РАМ
Л
РАМ
Л
РАМ
Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ
Л
РАМ
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Дејонизатор

Држачи за циклони

Сонда за одредување на
температура, влажност,
притисок и CO2

26.

27.

28.

Тesto AG, Германија

Тesto AG, Германија

Тesto AG, Германија

Сонда за мерење на
топлина на зрачење

Сонда за струење на
воздухот

Сонда за температура и
релативна влажност

32.

33.

34.

ЛЕГЕНДА:

Тesto AG, Германија

Тesto AG, Германија

Testo AG,Германија

Testo AG,Германија

SKC

Сонди за осветленост

225-1

Radwag, Полска

SKC

SKC

SKC

31.

30

Сонда за одредување на
брзина на струење на
воздухот
Сонда за мерење на
издувни гасови

224-29C

Држачи на
дозиметриски цевки Type C Collar Clip

25.

29.

224-29B

Држачи на
дозиметриски цевки Type B/W Collar Clip

24.

DJ-03

224-29A

Држачи на
дозиметриски цевки Type A

23.

02903344

02847774

0602 0743

02720247

06007452/108

5.412.983

10241616/108

А52297

2015

2014

2014

2014

2011

2011

2011

2013

2015

2013

2013

2013

респирабилна
фракција
Земање на
примерок на
гасови со низок
проток
Земање на
примерок на
гасови со низок
проток
Земање на
примерок на
гасови со низок
проток
Дејонизирање на
филтри
Персонална
експозиција
За одредување на
температура,
влажност,
притисок и CO2
За одредување на
брзина на струење
на воздухот
За мерење на
издувни гасови
За мерење на
осветленост
За мерење на
топлина на
зрачење
За мерење на
струење на
воздухот
За одредување на
температура и
релативна
влажност
/

1

1

Л
РАМ

1

1

1

1

1

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ
Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ
Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

РАМ

7

1

1

1

3

Годишен извештај

597
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ЛЕГЕНДА:
РЕМ – раководител на Оддел за електронска микроскопија, РАМ –
раководител на Оддел АМБИКОН, Л – лаборант			
Лабораторија за геофизика

Р.бр.
1.

2.

Вид на опрема

Опрема за геомагнетни мерења
Магнетометар Bison
Магнетометар Geometrix

Количина
2
1

Опрема за електрични мерења
3.

Terrameter SAS 1000

1

4.

WADI

1

Опрема за мерење на електромагнетен смог
5.

Multidetektor II Profi

5

6.

Magnetic dosimeter 60 Hz

1

7.

Gausmeter 8532

1

8.

Triaxial ELF magnetic field meter 4090

1

9.

ELF 90 field monitor

1

10.

Hall effect Gaussmeter MG - 5DP

1

11.

FGM magnetometer

1

Лабораторија за минерална технологија
Оддел за рентген - дифрактометриска, рентген флуоросцентна
спектроскопија, гранулометриска анализа и потециометриска анализа
набавена со проект на Влада на РМ
Р .
Вид на опрема
бр.
X-ray рентген дифрактометар
X-ray флууросцентен спектрометар
1 SPM 9000 (Scaning probe microskop)
Particle size analyser (Гранулометар)
Вибросито
Ахатни мелници
Лабораториска флотациска машина
2
Лабораториска мелница
КНЕЛСОН концентратор – гравиметриски
Сет на сита ДИН, Tyler

598

Количина

1

1

Годишен извештај

3

Ротационо конусен разделувач на примерокот

Антивибрациона маса

4
5

Лабораториска дигитална вага со внатрешна калибрација

pH метар

6

1
1
1
1

Лабораторија за механика на карпи и тлото

Р.
Вид на опрема
бр.
1. Триаксијална келија
2. Компресор

Количина
1
1

3.

Вакуум пумпа

4.

Сет за протекување (кондуктивност)

1

5.

Хидраулична преса за примероци

1

6.

Сет за прокторов опит

2

1

Лабораторија за изработка на петрографски и рудни препарати

Р .
Вид на опрема
Количина
бр.
Машина за сечење и брусење (Discoplan-TS). Машина
за прецизно сечење и брусење на примероци со вакумски
држач за три примероци за изработна на три петрографски
1.
препарати со димензии 27 x 46 mm, 28 x 48 mm или 30 x
1
45mm, или два петрографски препарати со димезии 1h
76.2mm.
Дијамантска брусилка (Diamond Cup Wheel). За брусење на
2. цврсти и крти материјали во машината за сечење и брусење
1
(Discoplan-TS).
Дијамантски диск (Diamond Cut-off Wheel). За мануелно
3. сечење на минерали и композити кои имаат цбрсти фази, во
1
машината за сечење и брусење (Discoplan-TS).
Адитив (Additive). Адитив за флуидот за ладење (зачтита
4. на машината од корозија, подобрување на сечењето и
1
квалитетот на ладење).
Машина за брусење и полирање (RotoPol-35). Машина за
брусење и полирање со променлива брзина на вртење( 405.
600врт/мин, со со чекор од 10 врт/мин) со заштитен поклопец
1
(ROTLILI LID- за употреба со RotoPol-35 ili RotoPol -31).
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6.

7

8

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

600

Автоматски придвижувач на примероци (PdM-Force-20)
Автоматски придвижувач на примероци заради подготовка
за минералошки проби. За монтирање на и напојување
од RotoPol-35. Средството за подмачкување е вклучено.
Плочите за придвижување на примероците треба да се
порачаат по оделно.
Плоча за придвижување на примероците (Specimen Mover
Plate). Плоча за придвижување на примероците, за примена
во PdM-Force-20, za 8 primeroci , 20 x 30 mm.
Држач на петрографски примероци- пропуштена светлина
(BORTY-Thin Section Holder). За истенчување на
петрографските препарати.Вклучува стапчиња од бор
карбид, 4 фолии со дебелинма од 8 μm. За стандардни
стаклени примероци со димензии27 x 46 mm, дијаметар на
држачот 60 mm.
Држзач на петрографски примероци – пропуштена светлина
(TYNDS Thin Section Holder). За истенчување и полирање
на петрографските препарати (стандардни стаклени
примероци со димензии 27 x 46 mm).
Комплет од бакарни фолии (Set of Copper Foils).
Дополнителен комплет од бакарни фолии за држачот на
петрографски примероци.4 фолии со дебелина од 25 μm и 6
фолии со дебелина од 8 μm.
Диск за обработка - брусење (Cast Iron Lapping Disc).
Диск со концентрирани навои, за обработка за минералошки
примероци, дијаметар 300 mm.
Уред за импрегнација (CitoVac). Уред за вакумска
импрегнација.Довод на компримиран гас од околку 4.5 - 6
bar. И напојување од 1 x 100-240 V / 50-60 Hz.
Носач на примероци (Mounting Cup Holder). За полесно
ракување со примероците во уредот за импрегнација.
Со поддршка за сигурно сместување кога не е монтиран
во уредот за импрегнација (CitoVac). Со позиции за 8
примероци(UnoForm 25/30 mm - 1¼”).
Прав од силициум карбид (Silicon Carbide Powder). Прав
од силициум карбид за брусење минералошки и керамички
примероци. Зрнавост 220, маса 500 g.
Прав од силициум карбид (Silicon Carbide Powder). Прав
од силициум карбид за брусење минералошки и керамички
примероци. За користење со дискот за обработка. Зрнавост
1000, маса 300 g.
Покривни стакленца (Microcover Glass). За покривање на
петрографските препарати (24 x 32 mm). 100 единици.

1

1

1

1

10
1
1

1

500 g
300 g
100 pcs.

Годишен извештај

EpoFiks комплет (EpoFix Kit). Епоксиден систем за
изработка за препарати, со период на целосно зацврстување
за околу 8 h при собна температура, без намалување на
17.
волуменот, особено соодветен за вакуумска импрегнација.
Проѕирна смола EpoFix 1 l, зацврстувач EpoFix 130 ml и
неопходни петрочни материјали.
Цинтетичка термопластична смола (Eukitt). Синтетичка
18. термопластична смола за фиксирање на покривните
стакленца врз петрографските примероци, 500 ml.

-

-

130 ml

Просторни услови
Факултетот за природни и технички науки е лоциран во Кампус 2 на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во градот Штип, улица „Гоце Делчев”
бр.89;
Дисперзираните студии на ФПТН по Индустрика во градот Кавадарци
се лоцирани во Наставен центар на УГД – Кавадарци, улица „Шишка”
бб.;
Дисперзирани студии на ФПТН по Рударство и геологија во Скопје
се лоцирани во Наставен центар на УГД – Скопје, улица „Александар
Македонски” бр.24.;
Дисперзираните студии на ФПТН по Рударство и геологија во градот
Прилеп се лоцирани во Наставен центар на УГД - Прилеп, улица
„Леце Котески’’ бб Прилеп.
Издавачка дејност (зборници, книги)
Списанија:
Geologica Macedonica, 31 Volume 1 и 2 ISSN 0352-1206
Geologica Macedonica, 32 Volume 1 и 2 ISSN 0352-1206
Natural resources and technologies, Nr.11, 2017
Учебници и скрипти
Скрипта „Технологија на подземна експлоатација“ од авторите доц.
д-р Стојанче Мијалковски, проф. д-р Зоран Десподов и ас. д-р Ванчо
Аџиски;
Учебник „Алтерации и минерални парагенези“ од авторите проф. д-р
Горан Тасев и проф. д-р Тодор Серафимовски;
Скрипта „Третман на отпадни води“ од авторите проф. д-р Мирјана
Голомеова и доц. д-р Афродита Зенделска;
Скрипта „Бучава во животна средина“ од авторите доц. д-р Марија
Хаџи - Николова и проф. д-р Дејан Мираковски;
Практикум „Бучава во животна средина“ од авторите доц. д-р Марија
Хаџи - Николова и проф. д-р Дејан Мираковски;
Учебник „Заштита при работа“ од авторите проф. д-р Дејан
Мираковски и доц. д-р Марија Хаџи - Николова;
Учебник „Историска геологија“ од авторите проф. д-р Виолета
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Стојанова и проф. д-р Никола Домурџанов;
Практикум „Технологија на подземна експлоатација“ од авторите
доц. д-р Стојанче Мијалковски, проф. д-р Зоран Десподов и ас. д-р
Ванчо Аџиски;
Скрипта „Механика на почви“ од авторот доц. д-р Ристо Поповски;
Практикум „Механика на почви“ од авторите доц. д-р Ристо Поповски
и проф. д-р Зоран Панов;
Збирка задачи „Механика на почви“ од авторите доц. д-р Ристо
Поповски и доц. д-р Радмила Каранакова Стефановска;
Учебник „Историска геологија“ од авторите проф. д-р Виолета
Стојанова и проф. д-р Никола Домурџанов;
Учебник Петрологија под наслов „Петрологија“ од авторите Проф.
д-р Блажо Боев и Доц. д-р Иван Боев;
Практикум „Механика на почви“ од авторите доц. д-р Ристо Поповски
и проф. д-р Зоран Панов;
Збирката задачи „Механика на почви“ од авторите доц. д-р Ристо
Поповски и доц. д-р Радмила Каранакова – Стефановска
Практикум „Технологија на подземна експлоатација“ од авторите
доц. д-р Стојанче Мијалковски, проф. д-р Зоран Десподов и ас. д-р
Ванчо Аџиски.

Годишен извештај

Научноистражувачка работа (проекти)
Домашни/меѓународни проекти
Датум
од-до

01.01.2017
01.06.2018

Наслов на
проектот

Позиција

Продукти на распад
на цврст руднички
Проф.д-р Тодор
отпад од Sb-AsСерафимовски
(-Cr) наоѓалиште
(главен истражувач)
Лојане (Република
Македонија)“,

Опис на активностите во тек на
проектот:
Идентификување на минерали или фази
кои се најзастапен носители на антимон,
арсен и хром во рамките на различните
депонии или места за одлагање отпад
кои се наоѓаат околу рудникот. Оваа
минералошка карактеризација ќе
вклучува:
(i) Карактеризација на примарниот
руден склоп во јаловинскиот материјал,
со фокус на Аs- и Sb-носните фази
и нивните процеси на оксидација и
моментални оксидациони состојби.
(ii) Карактеризација на секундарниот
минерален склоп, со фокус на
дефинирање на приближните
количества на секундарни арсенски и
антимонски минерали, вклучително
пост-рудните (фери) арсенати,
антимонати и железни оксиди, како и
нивното моментално или идно влијание
врз животната средина.
Предлози за соодветна санација на сите
извори на загадување во околина на
рудникот.
Следниве специфични проучувања ќе
бидат изведени заради добивање на
детални познавања за минералогијата
арсеносните и антимоносните фази
во јаловинските примероци од
наоѓалиштето Лојане и неговото
влијание врз животната средина.
Планирано е истражувањата да се
извршат на Институтот за минералогија
и кристалографија при Универзитетот
во Виена (IMC-V), на Катедрата за
минералогија и петрографија, но и
на Природонаучниот музеј во Виена
(NHM-V) [австриските партнери] како и
на Факултетот за природни и технички
науки при Универзитетот «Гоце
Делчев», Штип, Македонија (GI-S)
[македонски партнер].
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Проучување
на геолошките,
морфогентеските
Проф.д-р Тодор
и геоеколошките
Серафимовски
карактеристики на
(главен истражувач)
рудните наоѓалишта
во Република
Макеоднија“

Регионалните металогенетски
истражувања и проучувања
овозможуваат насочување на одредени
детални геолошки истражувања
на потенцијални локалитети со
атрактивни минерални суровини
од редот на бакар, злато, сребро
и придружни метали. Нивното
истражување повлекува и
систематско проучување со цел да
се добијат информации и за оние
подлабоки делови од потенцијалниот
простор за кои физички нема доволна
пристапност. Софистицираните
изотопски испитувања, испитувањата
на ретките елементи, елементите
од групата на ретките земји
и современите моделирања
на морфогенетските процеси
овозможуваат формирање на модели
на поедини рудни наоѓалишта или
покрупни потенцијални простори за
кои понатаму се користат соодветни
детални геолошки истражувања.
Моделирањето на рудоносните
локалитети од редот на Плавица,
Боров Дол, Петрошница, јужен дел
на Кожув, Двориште, Црвена Река,
Балташница, Иловица, Кадиица и
други, ќе биде во опсегот на интересот
во рамките на овој проект и со
реализирањето на ваквите студиски
активности ќе се даде конкретен
придонес во фазата на деталните
истражувања на овие потенцијални
простори. Процесирањето на
минералните суровини во рамките
на активните рудници, каков
што е случајот со Саса, Злетово,
Бучим и други, ја наметнуваат
потребата од проучување на
влијанието врз животната средина
преку соодветни модели, кои го
прикажуваат амбиенталното,
дренажното и почвеното загадување
во поширок опсег во атмосферата,
вдолж современите речни текови и
почвите и плодните земјишта околу
активните капацитети. Во тој
контекст биодостапноста е процес
кој скоро редовно се вклучува во
проучувањето на овие контаминенти.
Потенцијалните простори, посебно
во јужните делови на Кожуфската
металогенетска област и пошироката
околина на Иловица, претставуваат
предизвик затоа што оперативните
детални геолошки истражувања
се делумно завршени, а делумно се
активни, додека проучувањата на овие
суровини се само во почетна фаза

Годишен извештај

01.10.2017
01.10.2019

01.11.2017
01.11.2018

Геохемиски
и физички
истражувања
во рамките на
проектот LOREX
(LORandite
EXperiment)“

Проф.д-р Блажо Боев
(главен истражувач)

„Идентификација
на минералите
од локалитетот
Проф.д-р Тена
Алинци (Црн камен)
Шијакова Иванова
со примена на
XRD и SEM - EDS
методи“,

Објавен труд:1.Sijakova-Ivanova Tena
and Robeva- Čukovska Lidija and
Jovanovski, Filip and Kareski, Stefan
(2018) Mineralogical characterization
of riebeckite from Alinci, Republic of
Macedonia Geologica Macedonica,
32 (1). pp. 75-87. ISSN 1857–8586,
0352–1206(print) Објавен труд:
2.Sijakova-Ivanova, Tena and Kristina
Atanasovska, and Sara Nedanoska, and
Angela Velinovska, and Aleksandra
Maksimova (2018): Mineralogical
characterization of titanite from Alinci,
Republic of Macedonia. Natural resources
and technologies (vo pecat)

Објавени трудови
Присуство на конференции, семинари и стручни собири
Проф. д-р Зоран Десподов
Adjiski, Vancho and Serafimovski, Dalibor and Despodov, Zoran and
Mijalkovski, Stojance (2018) Proposed prototype model of QR code integration
in underground mining industry using smartphones. Underground Mining
Engineering (32). pp. 33-46. ISSN 0354-2904
Despodov, Zoran and Seberkste, Bianka and Adjiski, Vancho (2017)
Catching up quickly - Changes in work safety in Macedonian mines since their
privatisation. World of Mining - Surface & Underground, 69 (6). pp. 352-358.
ISSN 1613-2408
Adjiski, Vancho and Despodov, Zoran and Mirakovski, Dejan and
Mijalkovski, Stojance (2017) Methodology for simulation of truck haulage in
mines for underground exploitation. Natural resources and technology, 11. pp.
25-32. ISSN 185-6966
Doneva, Nikolinka and Despodov, Zoran and Mirakovski, Dejan and
Hadzi-Nikolova, Marija and Ivanovski, Dejan (2017) Effects determination
of drift construction in ore and cipollino by application of different initiation
systems. Natural Resources and Technologies, 11. pp. 17-23. ISSN 185-6966
Adjiski, Vancho and Despodov, Zoran and Mirakovski, Dejan and
Mijalkovski, Stojance (2017) Methodology for simulation of truck haulage in
mines for underground exploitation. Natural resources and technologies, 11.
pp. 25-32. ISSN 185-6966
Mijalkovski, Stojance and Despodov, Zoran and Adjiski, Vancho
and Doneva, Nikolinka (2017) Methods for development of geodetic data
foundations for the needs in the field of mining and geology. Natural resources
and technologies, 11. pp. 5-15. ISSN 185-6966
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Adjiski, Vancho and Despodov, Zoran and Serafimovski, Dalibor (2017)
Prototype Model for Fire Safety System in Underground Mining. American
Journal of Mining and Metallurgy, 4 (1). pp. 62-67. ISSN 2376-7960
Doneva, Nikolinka and Despodov, Zoran and Ivanovski, Dejan and
Hadzi-Nikolova, Marija and Mijalkovski, Stojance (2017) Анализа на
резултатите од изработка на ходник во шкрилец со примена на две
технологии во рудник „Саса“. Podeks-Poveks ‘17, 10. pp. 135-141. ISSN
978-608-242-019-6
Despodov, Zoran and Panov, Zoran and Mitic, Sasa (2017) Choice of
optimal route for truck coal haulage from Mariovo mine to REK Bitola. Mining
and Geology Today.
Mijalkovski, Stojance and Despodov, Zoran and Mirakovski, Dejan and
Adjiski, Vancho and Doneva, Nikolinka (2017) Methodology for optimization
of coefficient for ore recovery in sublevel caving mining method. Underground
Mining Engineering (30). pp. 19-27. ISSN 0354-2904
Проф. д-р Благој Голомеов
Zendelska, Afrodita and Golomeova, Mirjana and Golomeov, Blagoj
and Krstev, Boris (2018) Removal of Zinc Ions from Acid Aqueous Solutions
and Acid Mine Drainage Using Zeolite-Bearing Tuff. Mine Water and the
Environment. ISSN 1025-9112
Zendelska, Afrodita and Golomeova, Mirjana and Golomeov, Blagoj and
Krstev, Boris (2018) Effect of Competing Cations (Cu, Zn, Mn, Pb) Adsorbed
by Zeolite Bearing Tuff from Macedonia. Nature Environment and Pollution
Technology, 17 (1). pp. 21-24. ISSN 2395-3454 (Online)
Zendelska, Afrodita and Golomeova, Mirjana and Golomeov, Blagoj
and Krstev, Boris (2018) Removal of lead ions from acid aqueous solutions
and acid mine drainage using zeolite bearing tuff. Archives of Environmental
Protection, 44 (1). pp. 87-96. ISSN 2083-4772; eISSN 2083-4810
Zendelska, Afrodita and Golomeova, Mirjana and Golomeov, Blagoj and
Krstev, Boris (2018) Zeolite bearing tuff as an adsorbent for heavy metals
removal from aqueous solutions and a acid mine drainage. ECOTERRA Journal of Environmental Research and Protection , 15 (1). pp. 35-43. ISSN
Printed ISSN: 1584-7071 Online ISSN: 2248-3128
Krstev, Boris and Naumovski, Krsto and Krstev, Aleksandar and
Golomeov, Blagoj and Golomeova, Mirjana and Zendelska, Afrodita and
Todeva, Tijana (2017) Air pollution in surrounding environment of domesti
mines – ambient air and plant dust. Natural Resources and Technologies, 11.
pp. 83-87. ISSN 185-6966
Проф. д-р Тодор Серафимовски
Tasev, Goran and Serafimovski, Todor and Boev, Blazo and Gjorgjiev,
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Нови избори на наставнички и соработнички кадар во рамки на
Факултет за природни и технички науки
Р.
бр.

Име и презиме

Звање

Област

Избор/
реизбор

Дејан
Мираковски

редовен
професор

вентилација и
техничка заштита

избор

Виолета
Стојанова

редовен
професор

избор

Марјан
Делипетрев

палеонтологија
и регионална
геологија
геофизика

избор

механика на
карпите и тлото

избор

животна средина

избор

вентилација и
техничка заштита
и организација
и економика во
рударството

избор

4.

Ристо Поповски

5.

Марија Хаџи Николова

вонреден
професор
вонреден
професор
вонреден
професор

Ванчо Аџиски

доцент

6.

Други активности
Учество на когреси, семинари
- Golomeova, Mirjana and Zendelska, Afrodita and Golomeov, Blagoj
and Krstev, Boris (2017) Методи за отстранување на цијаниди од руднички
води. In: X Стручно советување со меѓународно учество Подекс-Повекс
‘17, 03-05 Nov 2017, Ohrid, Macedonia.
- Golomeov, Blagoj and Golomeova, Mirjana and Zendelska, Afrodita
(2017) The use of geosynthetic materials in the design of tailings for the
increased protection of the wider environment. In: 4th Congress on Dams, 2830 Sept 2017, Struga, Macedonia.
- Проф. д-р Тодор Серафимовски, учествуваше на работилница
(Workshop) по проектот EIT RawMaterials MineService, која се одржа во
Љубљана, Р. Словенија, при Геолошкиот Завод на Република Словенија,
во периодот од 25.9.2017 до 29.9.2017 година. Во периодот од 22.4.2018
година до 28.4.2018 година, а во рамките на проектните активности по
билатералниот проект помеѓу Македонија и Австрија „Продукти на распад
на цврст руднички отпад од Sb-As-(-Cr) наоѓалиштето Лојане (Република
Македонија)”, во Република Македонија, односно Факултетот за природни
и тенички науки при Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, престојуваа доц.
д-р Тамара Ѓорѓевиќ од Институтот за минералогија и кристалографија,
Универзитет во Виена, Австрија и д-р Уве Колитч од Природно-научниот
музеј во Виена, Австрија.
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Заради реализација на активностите во рамките на билатералниот
научноистражувачки проект „Продукти на распад на цврст руднички
отпад од Sb-As-(-Cr) наоѓалиштето Лојане (Република Македонија)”,
помеѓу Република Македонија и Австрија, во Виена, Австрија, во
периодот од 17.6.2018 до 24.6.2018 година, престојуваа проф. д-р Тодор
Серафимовски и проф. д-р Горан Тасев.
Во периодот од 18.9.2018 година до 21.9.2018 година, проф. д-р
Тодор Серафимовски имаше службен престој во Геозавод Љубљана, Р.
Словенија, а заради работна средба по проектот EIT Raw Material Mine
Service, “5th EIT Raw Material Mine Service Project Meeting”.
Namicev, Petar (2017) The role of the monuments from cultural heritage
as a part of the turist offer: development of methodology. In: International
scientific conference “Challenges of tourism and business logistics in the 21st
century, 24-25 Oct 2017, Gevgelija, Macedonia.
- Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2018) “Not - defined urbanism”.
[Show/Exhibition]-Учество на изложба
- Despot, Katerina and Sandeva, Vaska and Dzingo, Aleksandar (2018)
“Landscape considerations”. [Show/Exhibition]
- Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2018) “Not - defined urbanism”.
[Show/Exhibition]
- Despot, Katerina and Sandeva, Vaska and Dzingo, Aleksandar (2018)
“Landscape considerations”. [Show/Exhibition]
-

Водење на книга за посета на странци на единицата
Суциу Мариа, Романија, 19-23 февруари 2018 Еразмус
Барби Луциах, Романија, 18-23 февруари 2018, Еразмус
Проф. д-р Иваило Копрев, Бугарија, 19-22 март 2018, Еразмус
Ас. Суат Чесан, Турција, 14-17 мај, Еразмус

Студенти кои студирале во странство врз основа на програмата
Еразмус +
Учебна 2017/2018
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Диана Кереметчиска

геологија

Љупчо Димитров

рударство

Марио Маџоски

рударство

МГУ „Св.Иван Рилски“, Софија,
Р.Бугарија
МГУ „Св.Иван Рилски“, Софија,
Р.Бугарија
МГУ „Св.Иван Рилски“, Софија,
Р.Бугарија

Годишен извештај

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
Вовед
Наставно-научниот совет на Факултет за медицински науки при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, на својата 146. седница одржана
на ден 25.8.2015 година донесе Одлука за утврдување на кандидат за избор
на декан на Факултетот, со која беше утврдено и усвоена пријава на еден
пријавен кандидат за избор на декан на Факултет за медицински науки при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и тоа: проф. д-р Рубин Гулабоски
– редовен професор на Факултет за медицински науки при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
Со Решение од ректорот на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, на
15.9.2015 година за декан на Факултетот за медицински науки се именува
проф. д-р Рубин Гулабоски.
Структура
Реден
број

Презиме и име

Звање

1

Рубин Гулабоски

редовен професор

2

Ана Миновска

редовен професор

3

Ленче Милошевa

редовен професор

4

Биљана Ѓоргеска

редовен професор

5

Ѓорги Шуманов

редовен професор

6

Емилија Jаневиќ- Ивановска

редовен професор

7

Милка Здравковска

редовен професор

8

Цена Димова

редовен професор

9

Ивона Ковачевска

редовен професор

10

Дарко Бошнаковски

редовен професор

11

Панова Гордана

вонреден професор

12

Васо Талески

вонреден професор

13

Татјана Рушковска

вонреден професор

14

Бистра Ангеловска

вонреден професор

15

Зденка Стојановска

вонреден професор
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16

Невенка Величкова

вонреден професор

17

Зху Јихе

вонреден професор

18

Светлана Јовевска

вонреден професор

19

Вело Марковски

вонреден професор

20

Киро Папакоча

доцент

21

Ленче Николовска

доцент

22

Елена Дракалска

доцент

23

Мире Спасов

доцент

24

Даринка Ѓоргиева Ацкова

доцент

25

Катарина Смилков

доцент

26

Александар Цветковски

доцент

27

Андреј Петров

доцент

28

Верица Ивановска

доцент

29

Марија Дарковска-Серафимовска

доцент

30

Данче Василева

доцент

31

Тоше Крстев

доцент

32

Катерина Златановска

доцент

33

Викторија Максимова

доцент

34

Сања Нашкова

доцент

35

Наташа Лонгурова

доцент

36

Милкица Јанева

асистент докторанд

37

Ана Радеска

асистент докторанд

38

Мишко Милев

лаборант

39

Јулија Заркова

асистент докторанд

Годишен извештај

40

Марија Штерјова

лаборант

41

Михајло Петровски

асистент докторанд

42

Софија Петковска

лаборант

43

Виолета Џидрова

лаборант

44

Марина Петрова

лаборант

45

Павле Апостолоски

лаборант

46

Кирил Митевски

лаборант

47

Катарина Делипетрева

лаборант

48

Паулина Апостолова

лаборант

49

Билјана Герасимова Митевска

технички секретар

50

Лилјана Мираковска

51

Мери Манева

52

Стојанче Стојанов

секретар
советник за
студентска архива
советник за
студентска архива

Катедри
Внатрешните организациони единици - оддели на Факултетот се:
Оддел за општа медицина
- Студиска програма по општа медицина
- Студиска програма за дипломирана медицинска сестра/техничар
- Студиска програма за дипломиран физиотерапевт
- Студиска програма за дипломиран стручен техничар оптометрист
- Студиска програма за дипломирана акушерка
Оддел за стоматологија
- Студиска програма по стоматологија
- Студиска програма за дипломиран забен техничар протетичар
Оддел за фармација
- Студиска програма по фармација
- Студиска програма за дипломиран лаборант по медицинска
лабораториска дијагностика
Катедри во состав на одделите:
Факултетот за медицински науки ги има следниве катедри:
1. Катедра за анатомија и патологија
2. Катедра за физиологија и патофизиологија
3. Катедра за микробилогија
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Катедра за интерна медицина
Катедра за хирургија
Катедра за гинекологија
Катедра за инфективни болести
Катедра за ургентна медицина
Катедра за спортска медицина и рехабилитација
Катедра за офталмологија и оптометрија
Катедра за епидемиологија и јавно здравство
Катедра за биофизика
Катедра за имунологија и генетика
Катедра за биохемија
Катедра за фармацевтски науки
Катедра по аналитика на лекови
Катедра по фармацевтска технологија и социјална фармација
Катедра по растителна фармација
Катедра по фармакологија
Катедра за болести на уста и пародонтологија
Катедра за орална и максилофацијална хирургија и дентална
имплантологија
Катедра за ортопедија на заби и вилици
Катедра за дентална патологија и терапија со детска и превентивна
стоматологија
Катедра за стоматолошка протетика
Катедра за физикална медицина и кинезитерапија
Катедра за психијатрија и клиничка психологија

Извештај од одржаните седници на наставно-научниот совет
189. седница на ННС одржана на ден 21.9.2017
година
- Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
190. седница на ННС одржана на ден 3.10.2017
година
- Усвојување на Записник од 186. седница на Наставно – научен совет
на Факултетот за медицински науки
- Одлука за избор на ас. д-р Марија Дарковска Серафимовска во доцент
за наставно – научната област фармакологија
- Одлука за измена и дополнување на Одлука за утврдување на
покриеност на наставата во зимски и летен семестар во учебната
2017/2018 година на Факултетот за медицински науки на студиските
програми на прв циклус студии
- Одлука за преземање на преостанати обврски
- Одлука за утврдување на покриеност на наставата на втор циклус
специјалистички студии за учебната 2017/2018 година
- Одлука за формирање на комисија за запишување на студенти на
втор циклус специјалистички стручни студии и академски студии во
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-

-

-

-

-

-

-

учебната 2017/2018 година
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс објавен на
ден 12 септември 2017 година
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во насловно завње насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научна област гинекологија и акушерство – еден извршител
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во насловно завње насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научна област торакална хирургија – еден извршител
Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Токсиколошка
хемија за фармацевти” – скрипта од автор доц. д-р Даринка ЃоргиеваАцкова, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“
во Штип, Универзитетски Билтен 195 од 1.9.2017 година
Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Маргарита Гацева под наслов: „Акупунктурен
третман за мигрена“
Одлука за прифаќање на пријавата пријавата за изработка на
специјалистички труд од кандидатот Ташка Николова под наслов:
„Улогата на патронажната сестра при едукација, нега и третман на
пациенти со декубитус во општина Струмица“
Одлука за продолжување на студии на Елена Накова
Одлука за продолжување на студии на Маргарита Гацова
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Драгица Близнаковска
Станчев под наслов: „Генетско дијагностицирање на фамилијарна
медитеранска треска – приказ на случај во Република Македонија“
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Маријана Ѓорѓиева под
наслов: „Ефекти на кинезитерапијата при рехабилитација на пациенти
со diabetes mellitus “
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија
за оценка на специјалистички труд на кандидатот Ивана Димиќ под
наслов: „Хепатитис Б и Хепатитис Ц вирусни инфекции, можности
за современа микробиолошка дијагноза, микробиолошка дијагноза и
инциденца во Штип“
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија
за оценка на специјалистички труд на кандидатот Тања Донева под
наслов: „Застапеност на вродена пареза на плексус брахијалис во
Општина Штип и нивна рехабилитација“
Одлука по Барање од проф. д-р Васо Талески
Одлука по Барање од проф. д-р Васо Талески
Одлука по Барање од ас. д-р Марија Дарковска Серафимовска
Одлука по Барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска
Одлука по Барање од проф. д-р Ивона Ковачевска
Одлука по Барање од лаб. Кирил Митевски
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-

Одлука по Барање од лаб. Павле Апостолоски
Одлука по Барање од доц. д-р Киро Папакоча
Одлука по Барање од доц. д-р Киро Папакоча
Одлука по Барање од доц. д-р Киро Папакоча
Одлука за рецензирање на ракописот за издавање на практикум со
наслов „Практикум по медицинска масажа“
Одлука за рецензирање на ракописот за издавање на учебник со наслов
„Учебник по медицинска масажа“
Одлука за одобрување корекција на исплата на спец. д-р Павле Коцев
и спец. д-р Владимир Милошев, ангажирани стручњаци од пракса во
учебната 2016/2017 година, за летен семестар
Одлука за покривање на трошоците за хотелско сместување и патни
трошоци за проф. д-р Драган Красиќ
Одлука за обезбедување на Мултимедијалниот Центар на Економски
факултет за одржување на Интернационален студентски симпозиум
со меѓународно учество кој ќе се одржи на ден 6.12.2017 година.
Одлука за одобрување на печатење на беџови за организациониот одбор
и предавачите и сертификати за активните и пасивните учесници на
Интернационален студентски симпозиум со меѓународно учество кој
ќе се одржи на ден 6.12.2017 година.

191. седница на ННС одржана на ден 19.10.2017
година
- Усвојување на Записник од 188. седница на Наставно – научен совет
на Факултетот за медицински науки
- Одлука за усвојување на предлог годишен план и програма за издавачка
дејност на Факултет за медицински науки за 2018 година
- Одлука за измена и дополнување на Одлука за утврдување на членови
на Наставно – научен совет на Факултет за медицински науки за
зимски семестар во учебната 2017/2018 година
- Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии
- Одлука за продолжување на студии на Кика Тасева
- Одлука за продолжување на студии на Верица Илиева
- Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Улогата на медицинската сестра при оперативен зафат
на лапароскопска холецистектомија“ на кандидатот Ирена Трајковска
- Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот кандидатот Верица Илиева под наслов:
„Дегенеративни промени на лумбален дел од рбет и колк и нивен
третман со традиционална кинеска медицина“
- Одлука за обезбедување на хотелско сместување за проф. д-р Драган
Красиќ.
-
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192. седница на ННС одржана на ден 6.11.2017 година
Усвојување на Записник од 190. седница на Наставно – научен совет

Годишен извештај

-

-

-

-

на Факултетот за медицински науки
Усвојување на Записник од 191. седница на Наставно – научен совет
на Факултетот за медицински науки
Одлука за избор на др. Наташа Давчева за насловен доцент за наставно –
научна област судска медицина по објавен реферат во Универзитетски
билтен со број 198 од 16.10.2017 година
Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на Деканот на
Факултетот за медицински науки за периодот од 15.9.2016 година до
15.9.2017 година
Одлука за покривање на трошоци за престој во хотел на 5 и 6 декември
2017 година за 8 предавачи од странство кои ќе учествуваат на
симпозиум за традиционална и алтернативна медицина организиран од
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
Одлука за покривање на трошоци за обезбедување на сала во
мултимедијалниот центар на УГД на ден 7.12.2017 година и одобрување
на печатење на беџови за организациониот одбор и предавачите, како и
сертификати за активните и пасивните учесници и рекламен материјал
Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии
Одлука за продолжување на студии на Виктор Костадинов
Одлука за продолжување на студии на Катерина Ѓоргиевска Велинова
Одлука за продолжување на студии на Тања Панева
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Ирена Трајковска под
наслов: „Улогата на медицинската сестра при оперативен зафат на
лапароскопска холецистектомија“
Одлука за прифаќање на барање доставено од проф. д-р Емилија
Јаневиќ
Одлука за прифаќање на барање доставено од проф. д-р Емилија
Јаневиќ
Одлука за прифаќање на барање доставено од проф. д-р Ленче
Милошева
Одлука за прифаќање на барање доставено од проф. д-р Невенка
Величкова
Одлука за одобрување на превоз за реализација на вежби - практична
настава по предметот Инструментални фармацевтски анализи на
студентите од студиска програма Фармација
Одлука за одобрување на превоз за реализација на практична настава
по предметот Радиофармација на студентите од студиска програма
Фармација
Одлука за стручна посета на Department of Care Science Faculty of
Health and Society, Malmö University, со цел потпишување на Договор
за соработка и Еразмус + колаборација, помеѓу Факултетот за
медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Faculty
of Health and Society, Malmö University, во Малме, Шведска.
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193. седница на ННС одржана на ден 15.11.2017 година
Усвојување на Записник од 192. седница на Наставно – научен совет
на Факултетот за медицински науки
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Бојан Радински
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Ивана Љатева
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Едис Рустеми
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Симона Тимевска
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Анита Стојкова
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Марио Николовски
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Дени Андонов
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Анита Атанасова
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Евгенија Бојчевска
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Силвана Митковска
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Наташа Артинова
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Елена Манчевска
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Стефанија Ѓорѓиева
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Антонија Јакимовска
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Дарко Велчевски
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Бојан Сиљаноски
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Сара Салиха
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Ирена Тодоровска
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Марина Натева
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Слаѓана Стојановска
Одлука за прием на втор циклус специјалистички студии на кандидат
Тамара Станојковска

Годишен извештај

-

-

Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во насловно
звање насловен доцент/насловен вонреден професор за наставно –
научната област интерна медицина
Поединечни одлуки за прифаќање на теми и ментори за студенти од
прв циклус студии
Одлука за покривање на трошоците за хотелско сместување и патни
трошоци за проф. д-р Драган Красиќ
Одлука за прифаќање на барање доставено од проф. д-р Бистра
Ангеловска
Одлука за прифаќање на барање доставено од проф. д-р Ленче
Милошева
Одлука за прифаќање на барање доставено од проф. д-р Ивона
Ковачевска
Одлука за прифаќање на барање доставено од проф. д-р Гордана
Панова
Одлука за прифаќање на барање доставено од проф. д-р Ѓорѓи Шуманов
Одлука за прифаќање на барање доставено од проф. д-р Биљана
Ѓорѓеска
Одлука за прифаќање на барање доставено од доц. д-р Наташа
Лонгурова
Одлука за прифаќање на барање доставено од доц. д-р Катерина
Златановска
Одлука за прифаќање на барање доставено од лаб. м-р Марина Петрова
Одлука за прифаќање на барање доставено од лаб. м-р Виолета
Џидрова
Одлука за давање согласност на термини 27.12.2017 година и
15.3.2018 година за одржување на работилница на модели со наслов
„Оралнохируршки процедури во менаџирањето на флап – дизајн:
резенки, инструменти и техники на шиење – основно ниво“.
194. седница на ННС одржана на ден 28.11.2017 година
Одлука за покривање на трошоци за ручек на предавачи и гости на
Симпозиумот за алтернативна и традиционална медицина на кој ќе
присуствуваат амбасадорите на НР Кина и Република Бугарија
Одлука за утврдување на предлог кандидат проф. д-р Ленче Милошева
за избор на проректор за наука на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
Одлука за преземање на обврски од претходно ангажирани професори
Одлука за назначување на предметни наставници на универзитетски
изборни предмети на трет циклус студии
Поединечни одлуки за студенти од прв циклус на студии
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Драгана Младенова
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Магдалена Илиева
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички
труд, под наслов: „Третман на пациенти со главоболка со методи на
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традиционалната кинеска медицина“ на кандидатот Виктор Костадинов
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Лабораториски наоди од редовни систематски прегледи
на работоспособното население од градот Велес и околината“ на
кандидатот Катерина Ивановска
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Преваленца и социо – демографски карактеристики на
болни со депресивни растројства во ГБ 8 Септември, Скопје од 20142016 година“ на кандидатот Марина Ангелеска
Одлука за прифаќање на барање доставено од проф. д-р Биљана
Ѓорѓеска
Одлука за прифаќање на барање доставено од проф. д-р Ленче
Милошева
Одлука за прифаќање на барање доставено од проф. д-р Милка
Здравковска
Одлука за назначување на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на учебник со наслов „Фармакотерапија“ од авторите вонр.
проф. д-р Трајан Балканов, доц. д-р Марија Дарковска Серафимовска
и проф. д-р Зорица Арсова Сарафиновска
Одлука за назначување на рецензенти за рецензирање на ракописот
за издавање на практикум со наслов „Основи на хумана генетика“
од авторите вонр. проф. д-р Дарко Бошнаковски, ас. док. Марија
Караколевска - Илова, Даниела Тодосиева и Емилиа Андова
Одлука за назначување на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на учебник со наслов „Молекуларна биологија со генетика“
од авторот вонр. проф. д-р Дарко Бошнаковски.
195. седница на ННС одржана на ден 20.12.2017 година
Усвојување на Записник од 193. седница на Наставно – научен совет
на Факултетот за медицински науки
Усвојување на Записник од 194. седница на Наставно – научен совет
на Факултетот за медицински науки
Одлука за избор на проф. д-р Глигор Димотров за наставник во
насловно звање насловен вонреден професор за наставно – научната
област гинекологија и акушерство
Одлука за избор на проф. д-р Андреја Арсовски за наставник во
насловно звање насловен вонреден професор за наставно – научната
област торакална хирургија Донесување одлука за утврдување на
покриеност на настава на трет циклус студии
Одлука за усвојување Елаборат за акредитација на студиската програма
за втор циклус студии на англиски јазик Medical Biotechnologies на
Факултет за медицински науки во рамките на Факултет за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научната област нуклеарна медицина и еден наставник

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научната област анестезиологија
Одлука за преземање на обврски од претходни наставници
Поединечни одлуки за студенти од прв циклус
Одлука за не прифаќање на барањето за признавање на испити на
студент на втор циклус специјалистички стручни студии Александра
Ѓорѓиева, бидејќи барањето не е комплетно, недостасува документ
уверение за положени испити, со кој ќе се утврди дека испитите се
положени.
Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/169 од 13.11.2017
година од Весна Младеновска за продолжување на рокот за студирање
со казна
Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/168 од 13.11.2017
година од Весна Младеновска, за продолжување на рокот за завршување
на студиите од втор циклус специјалистички стручни студии
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Виктор Костадинов
Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/168 од 5.12.2017
година од Кети Атанасова, за одобрување на продолжување на рокот
за завршување на студиите од втор циклус специјалистички стручни
студии
Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/176 од 7.12.2017
година од Лепа Богдановска, студент на втор циклус специјалистички
стручни студии на Факултет за медицински науки, за одобрување на
продолжување на рокот за завршување на студиите од втор циклус
специјалистички стручни студии
Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/172 од .12.2017
година од Марија Митковска, студент на втор циклус специјалистички
стручни студии на Факултет за медицински науки, за одобрување на
продолжување на рокот за завршување на студиите од втор циклус
специјалистички стручни студии
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Марина Ангелеска
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички труд
од кандидатот Ивана Тренчева под наслов: „Улогата на патронажната
сестра при едукација и третман на пациенти со дијабетес“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Јулија Тодосиева под наслов: „Спроведување на
задолжителна имунизација во општина Кочани во периодот 2012-2016
година“
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Лепа Богдановска под наслов: „Важноста на ПАП
– тестот како цитолошка скрининг метода“
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Нина Кнаггс под наслов: „Епидемиолошки
карактеристики на тетанусот во скопскиот регион во периодот од
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2001-2016 година – имунопрофилакса на тетанус“
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд, под
наслов: „Лекување на целулитот кај жените со методи на кинеската
традиционална медицина“ на кандидатот Кика Тасева
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Рехабилитација на пациенти со повреди на лакотен зглоб“
на кандидатот Љубица Јајаова
Одлука за одржување на Студентски симпозиум со меѓународно
учество на тема „Дигитално vs. Аналогно во денталната медицина“ на
Факултет за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип, кој ќе се одржи на 28 и 29 март 2018 година
Одлука за одржување на Симпозиум со меѓународно учество
„Стоматолошка наука и пракса – денес и тука“ на Факултет за
медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип на ден
24.3.2018 година, сабота
Одлука за организирање и поддршка на летна школа за Електрохемија
за студентите од Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, во периодот од
4 до 9 јуни 2018 година, во Охрид, со интернационално учество
Одлука за одржување на Прв студентски медицински конгрес на
Факултет за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во периодот од 16 до 18. 2. 2018 година
Предлог одлука за распишување на оглас за прием на кандидати на
специјализација од област стоматологија и фармација
Одлука за назначување на членови на Одборот за специјализации на
Факултет за медицински науки и доц. д-р Андреј Петров, проф. д-р
Зху Јихе и доц. д-р Марија Дарковска Серафимовска
Одлука по барање од проф. д-р Ленче Милошева
Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.

196. седница на ННС одржана на ден 22.1.2018
година
- Oдлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно – научните области клиничка психологија и
психопатологија, еден наставник во сите звања за наставно – научната
област дентална патологија, еден наставник во сите звања за наставно
– научната област орална хирургија
- Одлука за измени и дополнување на покриеност на наставата во летен
семестар во учебната 2017/2018 година
- Одлука за преземање на обврски од претходни наставници
- Одлука за утврдување на членови на Наставно – научен совет на
Факултет за медицински науки во летен семестар во учебната
2017/2018 година
- Поединечни одлуки за студенти од прв циклус
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Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Катерина Ивановска
под наслов: „Лабораториски наоди од редовни систематски прегледи
на работоспособното население од градот Велес и околината“
Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Метаболен синдром кај пациенти со прекумерна тежина
и дебелина“ на кандидатот Елена Петрушевска
Одлука за давање согласност на проектот под назив „Рационално
– емотивна бихејвиоралнатерапија и природата и структурата на
пострауматското стресно растројство“ од проф. д-р Ленче Милошева
Одлука за давање согласност на проектот под назив „Биомониторинг
на цитотоксичнотот дејство на статините со примена на цитолошки и
биохемиски биомаркери“ од проф. д-р Невенка Величкова
Одлука за давање согласност на проектот под назив „Нови
волтаметриски методи за определување на кинетиката на ензимско –
сусптратните реакции“ од проф. д-р Рубин Гулабоски
Одлука за давање согласност на проектот под назив „Проценка
на позиционираноста на менталниот отвор и неговиот сооднос со
мандибуларниот канал“ од проф. д-р Светлана Јовевска
Одлука по барање од доц. д-р Даринка Ѓоргиева Ацкова
Одлука по барање од доц. д-р Даринка Ѓоргиева Ацкова
Одлука по барање од доц. д-р Катарина Смилков
Одлука по барање од доц. д-р Катарина Смилков
Одлука по барање од доц. д-р Викторија Максимова
Одлука по барање од проф. д-р Ленче Милошева
Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска
Одлука по барање од проф. д-р Васо Талески
Одлука по барање од проф. д-р Невенка Величкова
Одлука по барање од проф. д-р Татјана Рушковска
Одлука за утврдување на рецензенти за рецензирање на ракописот
за издавање на учебник со наслов „Онкологија со радиотерапија“ од
авторите вонр. проф. д-р Зху Јихе и Благица Арсовска
Одлука за утврдување на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на учебник со наслов „ Рефлексотерапија со акупресура “ од
авторите вонр. проф. д-р Зху Јихе и Благица Арсовска.
197. седница на ННС одржана на ден 22.2.2018 година
Усвојување на Записник од 195. седница на Наставно – научен совет
на Факултетот за медицински науки
Усвојување на Записник од 196. седница на Наставно – научен совет
на Факултетот за медицински науки
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс објавен во
дневните весници „Нова Македонија “ и „Коха“ на ден 8.2.2018 година
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научните области клиничка психологија и
психопатологија - еден извршител

629

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

-

-

630

Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научна област дентална патологија - еден
извршител
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научна област орална хирургија - еден
извршител
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научна област анестезиологија - еден извршител
Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во насловно
звање насловен доцент/насловен вонреден професор за наставно
– научната област анестезиологија и ургентна медицина – двајца
извршители
Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во насловно
звање насловен доцент/насловен вонреден професор за наставно –
научната област гинекологија и акушерство - еден извршител.
Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во сите
звања за наставно – научна област епидемиологија– еден извршител.
Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во
сите звања за наставно – научна област молекуларна биологија и
фармакогенетика– еден извршител.
Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во насловно
звање насловен доцент/насловен вонреден професор за наставно –
научната област патолошка анатомија – еден извршител.
Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во насловно
звање насловен доцент/насловен вонреден професор за наставно –
научната област социјална медицина – еден извршител.
Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во насловно
звање насловен доцент/насловен вонреден професор за наставно –
научната област хирургија – еден извршител
Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во насловно
звање насловен доцент/насловен вонреден професор за наставно –
научната област хистологија – еден извршител
Одлука за определување на бројот на студенти за упис на прв циклус
студии во академската 2018/2019 година, на акредитираните студиски
програми
Одлука за определување на бројот на кандидати за упис на втор
циклус академски и специјалистички стручни студии во академската
2018/2019 година
Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните податоци
за користење на принципот на флексибилно работно време (ФРВ) за
2018 година од наставниците на Факултет за медицински науки
Поединечни одлуки за студенти на прв циклус студии
Поединечни одлуки за прием на кандидати за упис на втор циклус
академски студии и специјалистички стручни студии согласно
објавената конечна ранг листа на кандидати за упис

Годишен извештај
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Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија
за оценка на специјалистички труд на кандидатот Кика Тасева под
наслов: „Лекување на целулитот кај жените со методи на кинеската
традиционална медицина“
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Љубица Јајаова под
наслов: „Рехабилитација на пациенти со повреди на лакотен зглоб“
Одлука за усвојување на барањето поднесено од студент на втор циклус
студии студиска програма за специјализација за рехабилитација на
деца и корекција на телесни деформитети Даница Ѓуровска и тоа за
промена на изборен предмет од „Деформитети на стапала и нивна
рехабилитација“ во „Рехабилитација на говор кај деца со церебрална
парализа“
Одлука за прифаќање на Барањето од Хадис Арсанов, за одобрување
на продолжување на рокот за завршување на студиите од втор циклус
специјалистички стручни студии
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Инциденцата на развојни пореметувања на колкот на
територија на општина Струмица за периодот од 2014 до 2017 година“
на кандидатот Анита Николова
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Дегенеративни промени на лумбален дел од рбет и колк
и нивен третман со традиционална кинеска медицина“ на кандидатот
Верица Илиева.
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд, под
наслов: „Застапеност на пациенти со артроза на колкот (coxarthrosis)
во периодот 2015/2016 година на територија на општина Кочани“ на
кандидатот Кирил Панов
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Оценка на ефективноста на два приоди на рехабилитација
при скршеница на радиусот на типично место“ на кандидатот Марија
Упчева
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Улогата на патронажната сестра при едукација, нега
и третман на пациенти со декубитус во општина Струмица“ на
кандидатот Ташка Николова
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Застапеност на постурални нарушувања и деформитети
на ‘рбетниот столб во општина Берово и нивна рехабилитација“ на
кандидатот Тимко Нешовски
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Рехабилитација на пациенти со плантарен фасцит“ на
кандидатот Чагла Зејрек
Одлука за давање согласност на проектот под назив „Проспективна
фарамакоепидемиолошка студија за мониторирање на антимикробната
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резистенција кај хоспитализирани лица во Клиничка болница –
Штип“ од главен истражувач на научниот проект проф. д-р Милка
Здравковска
Одлука за давање согласност на проектот под назив „Значење на
соодветна орална хигиена за состојбата на оралното здравје кај
студенти на медицинските науки / Significance of proper oral hygiene for
oral health condition of medical science students“, од главен истражувач
на научниот проект проф. д-р Цена Димова
Одлука за усвокување на завршниот извештај за научно – истражувачки
проект со наслов „Клинички релевантни ризик фактори за суицид:
Компарација помеѓу клиничката група со пасивни суицидални идеи,
со активни суицидални идеи и без суицидални идеи“, каде главен
истражувач е проф. д-р Ленче Милошева
Одлука за не давање согласност на проф. д-р Милка Здравковска за
вршење високообразовна дејност на Високата медицинска школа –
Битола
Одлука по барање од доц. д-р Александар Цветковски
Одлука по барање од проф. д-р Бистра Ангеловска
Одлука по барање од проф. д-р Бистра Ангеловска
Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска
Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска
Одлука по барање од проф. д-р Ленче Милошева
Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска
Одлука по барање од проф. д-р Гордана Панова
Одлука по барање од проф. д-р Гордана Панова
Одлука по барање од проф. д-р Гордана Панова
Одлука по барање од проф. д-р Невенка Величкова
Одлука по барање од проф. д-р Татјана Рушковска
Одлука по барање од лаб. м-р Мишко Милев
Одлука по барање од лаб. м-р Марина Петрова
Одлука по барање од доц. д-р Ленче Николовска
Одлука по барање од доц. д-р Марија Дарковска Серафимовска
Одлука по барање од доц. д-р Марија Дарковска Серафимовска
Одлука за одбивање на барањето поднесено од главен истражувач на
научен проект доц. д-р Ленче Николовска
Одлука за одбивање на барањето поднесено од главен истражувач на
научен проект доц. д-р Страхил Газепов
Одлука за усвокување на иницијатива за ангажирање на визитинг
професор на проф. д-р Horia Barbu на Факултет за медицински науки,
за учебната 2017/2018 година и учебната 2018/2019 година, за наставно
- научната област дентална имплантологија.

198. седница на ННС одржана на ден 19.3.2018
година
- Одлука за измена на одлука со деловоден број 2002-44/5 од 22.1.2018
година за утврдување на членови на Наставно – научен совет за летен
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семестар во учебната 2017/2018 година
Предлог одлука за повторен избор на проф. д-р Ленче Милошева во
наставно – научно звање редовен професор за наставно – научните
области клиничка психологија и психопатологија
Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во сите звања
за наставно – научните области Аналитика на лекови и аналитичка
хемија
Одлука за стручна посета на студенти од академските студиски
програми на Факултет за медицински науки и наставници за престој на
клиниките на Државниот медицински универзитет во Самара, Русија
Одлука за склучување на договори со:
ПЗУ „Д-р Антонио Панов“ – Штип, Специјалистичка стоматолошка
ординација по стоматолошка протетика
ПЗУ „Д-р Никола Џидров“ – Штип - Специјалистичка стоматолошка
ординација по орална хирургија
ПЗУ Поликлиника од примарна здравствена заштита „Д-р Златко
Стојменов“ -Штип;
Одлука за усвојување на објавена рецензија на ракописот со наслов
„Фармакотерапија“ од проф. д-р Трајан Балканов, доц. д-р Марија
Дарковска-Серафимовска и проф. д-р Зорица Арсова-Сарафиновска,
објавен реферат во Универзитетски билтен со број 205 од 15.2.2018
година
Одлука за усвојување на објавена рецензија на ракопис за учебник
со наслов „Молекуларна биологија со генетика“ од проф. д-р Дарко
Бошнаковски, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип објавен реферат во Универзитетски билтен со број
206 од 2.3.2018 година
Одлука за усвојување на објавена рецензија на ракописот „Практикум
по основи на хумана генетика” од м-р Даниела Тодосиева, д-р Емилија
Андова, ас. м-р д-р Марија Караколевска-Илова и проф. д-р Дарко
Бошнаковски, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип објавен реферат во Универзитетски билтен со број
206 од 2.3.2018 година
Поединечни одлуки за студенти на прв циклус студии
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија
за оценка на специјалистички труд „Инциденцата на развојни
пореметувања на колкот на територија на општина Струмица за
периодот од 2014 до 2017 година“ на кандидатот Анита Николова
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд, под наслов„Застапеност на пациенти
со артроза на колкот (coxarthrosis) во периодот 2015/2016 година на
територија на општина Кочани“ на кандидатот Кирил Панов
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд, под наслов„Оценка на ефективноста
на два приоди на рехабилитација при скршеница на радиусот на
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типично место“ на кандидатот Марија Упчева
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд, под наслов „Улогата на патронажната
сестра при едукација, нега и третман на пациенти со декубитус во
Општина Струмица“ на кандидатот Ташка Николова
- Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд, под наслов„Застапеност на постурални
нарушувања и деформитети на ‘рбетниот столб во општина Берово и
нивна рехабилитација“ на кандидатот Тимко Нешовски
- Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија
за оценка на специјалистички труд, под насло: „Рехабилитација на
пациенти со плантарен фасцит“ на кандидатот Чагла Зејрек
- Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Кристина Петкова под наслов: „Значење на тумор
маркерите СА 125, СА 72-4 и СА 19-9 за детекција и следење на
текот на болеста кај оваријални карциноми и карциноми на телото на
матката“
- Одлука за не прифаќање на Барањето 1002-29/24 од 1.3.2018
година поднесено од Бошко Ѓорѓиевски, студент на втор циклус
специјалистички стручни студии на Факултетот за медицински науки,
со број на индекс 211283, за признавање на положен испит по предмет
Клиничко токсиколошки анализи кај предметен наставник проф. д-р
Весна Костиќ
- Предлог иницијатива за доделување Благодарница од Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип на м-р Лазар Шумански
- Одлука по барање од проф. д-р Ленче Милошева
- Одлука по барање од проф. д-р Зденка Стојановска
- Одлука по барање од доц. д-р Марија Дарковска Серафимовска
- Одлука по барање од лаб. м-р Марија Штерјова.
199.
седница
на
ННС
одржана
на
ден
3.4.2018
година
- Усвојување на Записник од 197. седница на Наставно – научен совет
на Факултетот за медицински науки
- Усвојување на Записник од 198. седница на Наставно – научен совет
на Факултетот за медицински науки
- Предлог одлука за избор на проф. д-р Цена Димова во наставно –
научно звање редовен професор за наставно – научната област орална
хирургија
- Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкур распишан на
ден 12.3.2018 година
- Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во насловно
звање насловен доцент/насловен вонреден професор за наставно –
научната област интерна медицина – еден извршител
- Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научна област епидемиологија - еден
-
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извршител
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научна област молекуларна биологија и
фармакогенетика - еден извршител
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научна област гинекологија и акушерство - еден извршител
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научна област хирургија - еден извршител
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научна област социјална медицина - еден извршител
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научна област патолошка анатомија - еден извршител
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научна област хистологија - еден извршител
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор
за наставно – научна област анестезиологија и ургентна медицина двајца извршители
Поединечни одлуки за студенти на прв циклус студии
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Анализа и процена на фикснопротетски“ на кандидатот
Маргарита Гацева
Одлука за усвојување на извештајот извештајот на рецензентската
комисија за оценка на специјалистички труд на кандидатот Верица
Илиева под наслов: „Дегенеративни промени на лумбален дел од ‘рбет
и колк и нивен третман со традиционална кинеска медицина“
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Методи за дијагностицирање на гестациски дијабетес и
значење на дијагностицирањето кај трудници, искуства на клиниката
за гинекологија и акушерство во Скопје за период од 2013-2015
година“ на кандидатот Весна Младеновска
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Анализа и процена на фикснопротетските конструкции
изработени во заботехничката лабораторија при ПЗУ „Д-р Ангел“ на
кандидатот Елена Наковска
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Превенција и рехабилитација на фрактури кај децата“ на
кандидатот Роберт Миленковски
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд, под
наслов: „Постоперативна рехабилитација кај пациенти со ендопротеза
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на колк“ на кандидатот Сулејман Горген
Одлука за продложување на студирање на студент на втор циклус
студии Маја Јордановска
Одлука по барање од проф. д-р Рубин Гулабоски
Одлука по барање од проф. д-р Цена Димова
Одлука по барање од проф. д-р Бистра Ангеловска
Одлука по барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска
Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска
Одлука по барање од лаб. м-р Марија Штерјова
Одлука за усвојување на иницијатива за формирање на меѓународно
научно списание со наслов „Journal of Contemporary Dental Medicine“
поднесена од доц. д-р Киро Папакоча и ас. док. м-р Михајло Петровски
Одлука за утврдување локација, број на учесници и висина на
котизација износот на котизација на учесниците на Работилница на
модели со наслов „Оралнохируршки процедури во менаџирањето на
фрап – дизајн: резенки, инструменти и техники на шиење“
Одлука за делумно прифаќање на Барањето од Организационен одбор
на Прв конгрес на студенти по општа медицина
Одлука за назначување на рецензенти за рецензирање на ракописот
за издавање на учебник со наслов „Основи на органска хемија за
фармацевти“ од авторите редовен проф. д-р Рубин Гулабоски и доц.
д-р Сања Костадиновиќ Величковска
Одлука за назначување на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на учебник со наслов „Кинезиологија со патокинезиологија
и патобиомеханика“ од авторите проф. д-р Иван Топузов, доц. д-р
Ленче Николовска, доц. д-р Тоше Крстев и доц. д-р Данче Василева.
200. седница на ННС одржана на ден 19.4.2018 година
Усвојување на Записник од 199. седница на Наставно – научен совет
на Факултетот за медицински науки;
Одлука за верификување на членови на ННС од редот на студентите
Предлог одлука за избор на проф. д-р Ивона Ковачевска во звање
редовен професор за наставно – научната област дентална патологија;
Донесување на одлука за избор на д-р Билјана Ефтимова во насловно
звање насловен доцент за наставно – научната област анестезиологија;
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс објавен на
ден 4 април 2018 година во дневните весници „Нова Македонија“ и
„Коха“
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научна област аналитика на лекови и
аналитичка хемија - еден извршител
Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во насловно
звање насловен доцент/насловен вонреден професор за наставно –
научната област ортопедски болести – еден извршител;
Поединечни одлуки за студенти на прв циклус студии
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
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-

оценка на специјалистички труд на кандидатот Роберт Миленковски
под наслов: „ Превенција и рехабилитација на фрактури кај децата“
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Сулејман Горген под
наслов: „Постоперативна рехабилитација кај пациенти со ендопротеза
на колк“
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Антонија Јакимовска под наслов: „Дијабетна
полиневропатија и кинезитерапија“
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Едис Рустеми под наслов: „Проучување на ефектот
на специјализиранан кинезитерапевтска метода кај деца со церебрална
парализа“
Одлука по барање од проф. д-р Ивона Ковачевска
Одлука по барање од проф. д-р Ивона Ковачевска
Одлука по барање од проф. д-р Ивона Ковачевска
Одлука по барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска
Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска
Одлука по барање од проф. д-р Васо Талески
Одлука по барање од проф. д-р Гордана Панова
Одлука по барање од проф. д-р Ленче Милошева
Одлука по барање од проф. д-р Ленче Милошева
Одлука по барање од проф. д-р Ѓорѓи Шуманов
Одлука по барање од доц. д-р Викторија Максимова
Одлука по барање од доц. д-р Катерина Златановска
Одлука по барање од доц. д-р Катерина Златановска
Одлука по барање од доц. д-р Наташа Лонгурова
Одлука по барање од доц. д-р Наташа Лонгурова
Одлука по барање од проф. д-р Дарко Бошнаковски
Одлука по барање од асс. док. Милкица Јанева
Одлука по барање од лаб. Марија Штерјова
Одлука по барање од проф. д-р Цена Димова
Одлука по барање од проф. д-р Светлана Јовевска
Одлука по барање од проф. д-р Невенка Величкова
Одлука за набавка на материјали за КАД/КАМ систем
Одлука за организирање на превоз за студенти за за реализација
на предавање по предметот Нуклеарна медицина за студентите
од студиска програма Општа медицина, 8ми семестар, во ЈЗУ
Универзитетски институт за позитроно – емисиона томографија на
Република Македонија во Скопје.
Одлука за преземање на обврски на асс. док. Милкица Јанева.

-

201. седница на ННС одржана на ден 21.5.2018 година
Усвојување на Записник од 200. седница на Наставно – научен совет
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на Факултетот за медицински науки
Одлука за запирање на постапката по конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Епидемиологија
за време од седум години за проф. д-р Ѓорѓи Шуманов
Одлука за дополнување на Планот и програма за издавачка дејност за
2018 година
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс објавен на
ден 26 април 2018 година во дневните весници „Нова Македонија“ и
„Лајм“,
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научната област интерна медицина, еден извршител
Одлука за формирање на комисии за запишување на нови студенти во
прва година на прв циклус универзитетски стручни и академски студии
во учебната 2018/2019 година на Факултет за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
Поединечни одлуки за распишување на конкурс
Одлука по приговор од студент Душица Трендафилова со која се
преиначува првата одлука од дисциплинската комисја за дисциплинска
мерка забрана за полагање во текот на три сесии испит по предмет
Англиски јазик и јавна опомена
Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Ирена Тодоровска
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Весна Младеновска
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Елена Наковска
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Маргарита Гацова
Одлука за преземање на обврски
Одлука по барање од проф. д-р Васо Талески
Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска
Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска
Одлука по барање од проф. д-р Ленче Милошева
Одлука по барање од проф. д-р Ленче Милошева
Одлука по барање од проф. д-р Ленче Милошева
Одлука по барање од доц. д-р Викторија Максимова
Одлука по барање од доц. д-р Александар Цветковски
Одлука по барање од проф. д-р Татјана Рушковска
Одлука по барање од доц. д-р Марија Дарковска – Серафимовска
Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензирање на
практикум со наслов „Контактологија“ од авторот доц. д-р Весна
Челева
Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензирање на
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скрипта со наслов „Контактологија“ од авторот доц. д-р Весна Челева
Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензирање на
учебник со наслов „Комуникациски вештини“ од авторот проф. д-р
Гордана Панова.
202. седница на ННС одржана на ден 7.6.2018 година
Одлука за преземање на обврски од претходни генерации;
Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Основи на органска
хемија“ (за фармацевти) – учебник од проф. д-р Рубин Гулабоски и вон.
проф. д-р Сања Костадиновиќ-Величковска, Факултет за медицински
науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Онкологија со
радиотерапија” од проф. д-р Јихе Зху, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
Одлука за усвојување на Барање од студенти на општа медицина, кои
бараат условот за упис на петта година студии истовремено да биде
услов за упис и на шеста година;
Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Анита Атанасова
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Даница Ѓурова
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Елена Манчевска
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Ивана Љатева
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Марио Николовски
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Симона Тимевска
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Тања Панева
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Стефанија Ѓорѓиева
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички стручен труд на кандидатот Виолета Кабранова
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички стручен труд на кандидатот Јулија Тодосиева
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички стручен труд на кандидатот Каролина Николовска
Одлука по барање од проф. д-р Васо Талески
Одлука по барање од ас. док. м-р Ана Радеска Пановска
Одлука по барање од ас. док. м-р Михајло Петровски
Одлука по барање од лаб. м-р Марија Штерјова
Одлука за усвојување на иницијатива за ангажирање на визитинг
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професор д-р Драган Красиќ
Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензирање на
ракописот за издавање на учебник во електронска форма со наслов
„Метаболизам на лекови“ од авторите доц. д-р Даринка Ѓоргиева
Ацкова и проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
203. седница на ННС одржана на ден 22.6.2018 година
Усвојување на Записник од 201. седница на Наставно – научен совет
на Факултетот за медицински науки;
Одлука за избор на д-р Катерина Кубелка Сабит за наставник во
насловно звање насловен доцент за наставно – научната област
Патолошка анатомија;
Предлог одлука за повторен избор на проф. д-р Биљана Ѓорѓеска во
наставно - научно звање редовен професор за наставно – научните
области Аналитика на лекови и Аналитичка хемија;
Одлука за избор на д-р Валентина Симоновска за наставник во
насловно звање насловен доцент за наставно – научната област
Социјална медицина;
Одлука за избор на д-р Влатко Цветановски за наставник во насловно
звање насловен вонреден професор за наставно – научната област
Хирургија;
Одлука за избор на д-р Вања Филиповски за наставник во насловно
звање насловен доцент за наставно – научната област Хистологија
Одлука за избор на д-р Татјана Тројиќ за наставник во насловно звање
насловен доцент за наставно – научната област Анестезиологија и
Ургентна медицина;
Одлука за избор на д-р Маја Мојсова Мијовска за наставник во насловно
звање насловен доцент за наставно – научната област Анестезиологија
и Ургентна медицина
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс објавен на
ден 21.5. 2018 година;
одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научната област ортопедски болести;
одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс објавен на
ден 6.6.2018 година;
одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научната област педијатрија – еден извршител;
одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научната област патофизиологија– еден извршител;
одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научната област гинекологија– еден извршител;
одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
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во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научната област неврологија– еден извршител;
одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научната област имунологија – двајца извршители;
одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во насловно
звање насловен доцент/насловен вонреден професор за наставно –
научната област клиничка биохемија;
одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во насловно
звање насловен доцент/насловен вонреден професор за наставно –
научната област спортска медицина;
одлука за усвојување на барање од студенти на студиска програма по
општа медицина за одржување на „Летна школа – Ургентни состојби
во интерната медицина – 2018“;
Поединечни одлуки за студенти на прв циклус студии;
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Бојан Силјановски
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Дарко Велчевски
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Дени Андонов
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Евгенија Бојчевска
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Силвана Митковска
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Катерина Ѓорѓиева Велинова
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Цветанка Каракашевска
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички стручен труд на кандидатот Драгана Младенова
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички стручен труд на кандидатот Магдалена Илиева
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички стручен труд на кандидатот Нина Кнаггс
Одлука за одбрана на специјалистички стручен труд на кандидатот
Јулија Тодосиева
Одлука за одбрана на специјалистички стручен труд на кандидатот
Виолета Кабранова
Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска
Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска
Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска
Одлука по барање од проф. д-р Бистра Ангеловска
Одлука по барање од проф. д-р Татјана Рушковска
Одлука по барање од доц. д-р Елена Дракалска
Одлука по барање од лаб. м-р Софија Петковска.
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204. седница на ННС одржана на ден 2.7.2018 година
Усвојување на Записник од 202. седница на Наставно – научен совет
на Факултетот за медицински науки;
Усвојување на Записник од 203. седница на Наставно – научен совет
на Факултетот за медицински науки;
Предлог одлука за избор на проф. д-р Дарко Бошнаковски во наставно
научно звање редовен професор за наставно – научните области
Молекуларна биологија и Фармакогенетика;
Одлука за усвојување на барање од студенти на студиска програма по
дентална медицина за одржување на Летна школа со наслов „Dental
Summer School UGD 2018;
Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии;
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички стручен труд на кандидатот Драгана Младенова;
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички стручен труд на кандидатот Каролина Николовска;
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички стручен труд на кандидатот Магдалена Илиева;
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички стручен труд на кандидатот Нина Кннагс;
Предлог одлука за усвојување на иницијатива за ангажирање на
визитинг професор за проф. д-р Кнегиња Рихтер;
Предлог одлука за усвојување на иницијатива за ангажирање на
визитинг професор за проф. д-р Саша Станковиќ;
Предлог одлука за усвојување на иницијатива за ангажирање на
визитинг професор за проф. д-р Никола Буриќ;
Одлука за преземање на обврски;
Одлука по барање од проф. д-р Васо Талески;
Одлука по барање од проф. д-р Васо Талески;
Одлука по барање од проф. д-р Рубин Гулабоски;
Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска;
Одлука по барање од проф. д-р Елизабета Зисовска;
Одлука по барање од проф. д-р Елизабета Зисовска;
Одлука по барање од проф. д-р Елизабета Зисовска;
Одлука по барање од лаб. м-р Марија Штерјова.
205. седница на ННС одржана на ден 29.8.2018 година
Усвојување на Записник од 204. седница на Наставно – научен совет
на Факултет за медицински науки;
одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс објавен
на ден 12.7.2018 година, во дневните весници „Нова Македонија“ и
„Лајм“;
одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден
професор за наставно – научната област спортска медицина;
одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
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наставник во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден
професор за наставно – научната област клиничка биохемија;
одлука за усвојување на рецензија на ракописот како учебник
„Комуникациски вештини” од вон. проф. д-р Гордана Панова,
Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип,
во Универзитетски билтен со број 214 од 2.7.2018 година;
одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во сите
звања за наставно – научната област логопедија;
одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научната област офталмологија;
одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научната област оториноларингологија;
одлука за преземање на обврски од претходни професори/комисии
за предмет Трансфузиологија на СП Општа медицина и предмет
Медицина на труд на СП Општа медицина и СП Дентална медицина;
одлука за дополнување на покриеност за претходни генерации кај
предметите Клиничко испитување 1, Клиничко испитување 2,
Хирургија 1 и Хирургија 2 на СП Општа медицина, покрај предметен
професор проф. д-р Андреја Арсовски, да биде и доц. д-р Александар
Митевски;
Поединечни одлуки по доставени молби, барања и пријави за одбрани
од студенти на прв циклус студии;
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Рехабилитација на пациенти со дискус хернија со примена
на акупресура“ на кандидатот Александар Миновски
Одлука за склучување на Договори со стоматолошки ординации
Одлука за формирање комисија за рецензирање на ракописот за
издавање на практикум со наслов „Контактологија“ од авторот доц.
д-р Весна Челева
Одлука за формирање комисија за рецензирање на ракописот за
издавање на скрипта со наслов „Контактологија“ од авторот доц. д-р
Весна Челева
Одлука за формирање комисија за рецензирање на ракописот за
издавање на скрипта со наслов „Фармацевтска биотехнологија“ од
авторот доц. д-р Катарина Смилков
Одлука за формирање комисија за рецензирање на ракописот за
издавање на учебник со наслов „Микробиологија со паразитологија –
општ дел“ од авторот вонреден проф. д-р Васо Талески
Одлука по барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска
Одлука по барање од проф. д-р
Дарко Бошнаковски
Одлука по барање од проф. д-р Ивона Ковачевска
Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска
Одлука по барање од проф. д-р Ленче Милошева
Одлука по барање од проф. д-р Татјана Рушковска
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Одлука по барање од проф. д-р Невенка Величкова
Одлука по барање од проф. д-р Ѓорѓи Шуманов
Одлука по барање од проф. д-р Цена Димова
Одлука по барање од проф. д-р Гордана Панова
Одлука по барање од проф. д-р Гордана Панова
Одлука по барање од проф. д-р Гордана Панова
Одлука по барање од доц. д-р Наташа Лонгурова
Одлука по барање од доц. д-р Катерина Златановска
Одлука по барање од доц. д-р Катарина Смилков
Одлука по барање од доц. д-р Даринка Ѓоргиева Ацкова
Одлука по барање од доц. д-р Киро Папакоча
Одлука по барање од ас. докторанд м-р Јулија Заркова Атанасова
Одлука по барање од ас. докторанд м-р Михајло Петровски
Одлука по барање од лаб. Кирил Митевски
Одлука по барање од лаб. Павле Апостолоски
Одлука по барање од лаб. Марина Петрова.
206. седница на ННС одржана на ден 11.9.2017 година
Одлука за утврдување на покриеност на настава во зимски и летен
семестар во учебната 2018/2019 година;
Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно – научната област Гинекологија и акушерство;
Одлука за избор на д-р Драган Тантуровски за наставник во наставно
– научно звање насловен доцент за наставно – научната област
гинекологија и акушерство;
Одлука за распишување на конкурс за избор на 12 демонстратори;
Одлука за усвојување на рецензија на учебникот „Кинезиологија со
патокинезиологија и патобиомеханика” од проф. д-р Иван Топузов,
доц. д-р Ленче Николовска, доц. д-р Тоше Крстев, доц. д-р Данче
Василева и Тамара Страторска, за студенти на студиската програма
физиотерапевти на Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип;
Поединечни одлуки за студенти од прв циклус;
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Александар Миновски
под наслов: „Рехабилитација на пациенти со дискус хернија со примена
на акупресура“;
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Улогата на патронажната сестра при едукација и третман
на пациенти со дијабетес во Кочани и околните населени места во
период од 2012 до 2016 година“ на кандидатот Ивана Тренчева;
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Асцхалев Алему Марие (Aschalew Alemu Marie) под
наслов: „Formulation of Freeze-dried radiopharmceutical Immunoglobulin
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G – kit for infection and inflammation imaging“ и на македонски јазик
„Формулација на лиофилизиран радиофармацевтик имуноглобулин Г
– кит за визуелизација на инфекции и инфламации“
Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од
кандидатот Давид Мванза Банјех (David Mwanza Wanjeh) под наслов:
„Optimization of freeze – drying method fot Therapeutic Rituximab
– 1B4M kit radiopharmaceutical for targeted radioimmunotherapy
of CD20+Lymphomas“ и на македонски јазик „Оптимизација на
методата за лиофилизација за добивање на кит Ритуксимаб – 1Б4М
радиофармацевтик за целна радиоимунотерапија на ЦД20+ лимфоми“;
Одлука по барање од доц. д-р Александар Цветковски;
Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска;
Одлука по барање од лаборант м-р Марија Штерјова;
Одлука по барање од проф. д-р Цена Димова;
Одлука за преземање на обврски за преостанати студенти на предметот
Болничко згрижување;
Oдлука за одземање на привилегии во електронски систем на проф. д-р
Ленче Милошева за предметите Неврологија и психијатрија со нега,
Неврологија на визуелна перцепција, Неврологија со рехабилитација,
Неврологија и психијатрија;
Одлука за одобрено барање од проф. д-р Зху Јихе, за вршење
дополнителна здравствена дејност во Туорен Медикал Девице ДОО
Скопје;
Одлука за формирање комисија за рецензирање на ракописот за
издавање на монографија со наслов „Фактори кои влијаат врз
резултатот од вонтелесното оплодување“ од авторот доц. д-р Зоранчо
Петановски;
Одлука за формирање комисија за рецензирање на ракописот за
издавање на скрипта со наслов „Бременост, породување и пуерпериум“
од авторот доц. д-р Зоранчо Петановски;
Одлука за формирање комисија за рецензирање на ракописот
за издавање на практикум со наслов „Бременост, породување и
пуерпериум “ од авторот доц. д-р Зоранчо Петановски.

Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на
единицата (го пополнува референтот во Одделот за прв циклус студии и
референтот за втор и трет циклус на студии)
- Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите по
одделни предмети
Листите се составен дел на овој извештај
Објавени трудови
Проф. д-р Ленче Милошева, редовен професор
- Zubor, Pavol and Kubatka, Peter and Kapustova, Ivana and Miloseva,
Lence and Dankova, Zuzana and Gondova, Alexandra and Bielik,

645

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Tibor and Krivus, Stefan and Bujnak, Jan and Laucekova, Zuzana and Kehrer,
Christina and Kudela, Erik and Danko, Jan (2018)Current approaches in
the clinical management of pregnancy-associated breast cancer-pros and
cons. EPMA Journal, 9 (3). pp. 257-270. ISSN 1878-5085
- Miloseva, Lence and Vukosavljevic-Gvozden, Tatjana and Milosev,
Vladimir and Davis, Thompson III (2018) Can We Predict and Prevent
Subclinical Depression in Adolescents? The Journal of Nervous and Mental
Disease, 206 (2). pp. 102-107. ISSN 0022-3018
- Ангелеска, М. & Милошева, Л. (2017). Социо-демографски
карактеристики на болни со депресивни растројства во ГOБ 8ми Септември,
Скопје од 2014-2016 година.МЕДИКУС, окт. 2017
Проф. д-р Милка Здравковска, редовен професор
- Zdravkovska Milka, Stojmenova – Runteva Biserka, DarkovskaSerafimovska Marija (2017) Epidemiological characteristics of people with
cardiovascular diseases in the region of Shtip. Knowledge - International
Journal, Scientific Papers. pp. 1759-1764. ISSN 2545-4439 (декември 2017)
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/18918
- Andrijan Kartalov, Nikola Jankulovski, Biljana Kuzmanovska, Milka
Zdravkovska, Mirjana Shosholcheva, Marija Tolevska, Filip Naumovski,
Marija Srceva, Aleksandra Panovska Petrusheva, Rexhep Selmani and Atanas
Sivevski. The Effect of Rectus Sheath Block as a Supplement of General
Anesthesia on Postoperative Analgesia in Adult Patient Undergoing Umbilical
Hernia Repair. Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., Volume 38: Issue 3; 16 Apr
2018; pp.135–142; ISSN 1857-9345
- Marija Toleska, Andrijan Kartalov, Biljana Kuzmanovska,
Milcho Panovski, Mirjana Shosholcheva, Aleksandar Dimitrovski, Risto
Cholanchevski, Natasha Toleska, Milka Zdravkovska. EFFICACY OF
INTRAPERITONEAL BUPIVACAINE ON PAIN RELIEF AFTER
LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY Contributions, Sec. Biol.
Med. Sci., Volume 39: Issue 1; 18 Aug 2018; pp.123–129; ISSN 1857-9345
- P.Zdravkovski., B.Ilievski., V.Janevska., R.Jovanovik., P.Cvetkovski.,
V.Mirchevski., V. Rendevski., V.Aliji., M.Zdravkovska., G.Petrusevska.
Craniopharyngiomas: 20-year-period evaluation study. 30th European Congress
of Pathology; 8-12 September 2018; Bilbao, Spain, Virchows Archiv (2018)
473 (Suppl. 1):S1-5340. pp.527-528.
Проф. д-р Ивона Ковачевска, редовен професор
- Kovacevska, Ivona and Longurova, Natasa and Zlatanovska, Katerina
and Petrovski, Mihajlo and Georgiev, Zlatko (2017) Oral health care at
students from different faculties. Knowledge - International Journal, Scientific
and Applicative Papers, 20 (4). pp. 1907-1912. ISSN 1857-92
- Kovacevska, Ivona and Toneva, Verica and Toneva, Aleksandra and
Atanasova, Sandra and Kocovski, Darko (2017) Oral hygiene care for patients
with gastrointestinal disease. Knowledge - International Journal, Scientific and
Applicative Papers, 20 (4). pp. 1913-1917. ISSN 1857-92

646

Годишен извештај

- Kovacevska, Ivona and Zlatanovska, Katerina and Longurova, Natasa
and Georgiev, Zlatko (2018) Education and assessment of oral health in patients
with diabetes. Knowledge: International Journal, Scientific Papers, 23 (2). pp.
495-502. ISSN 2545-4439.
- Toneva-Nikolova, Aleksandra and Toneva, Verica and Kovacevska,
Ivona and Longurova, Natasa and Kocovski, Darko and Rogoleva, Sonja (2018)
Helicobacter pylori as reason in oral diseases and GIT diseases. Knowledge:
International Journal, Scientific Papers, 23 (2). pp. 509-512. ISSN 2545-4439.
- Toneva, Verica and Toneva-Nikolova, Aleksandra and Naskova,
Sanja and Atanasova, Sandra and Kovacevska, Ivona and Rogoleva, Sonja
and Kocovski, Darko (2018) Risk factors associated with musculoskeletal
disorders in dentistry. Knowledge: International Journal, Scientific Papers, 23
(2). pp. 639-644. ISSN 2545-4439.
- Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and Dimova, Cena and
Longurova, Natasa and Naskova, Sanja and Panova, Gordanaand Jurukova ,
Milena (2018) Употреба на отпечаточни материјали во фиксна протетика
во источна Македонија. Knowledge: International Journal Scientific Papers,
22 (5). pp. 1428-1432. ISSN 1857-92
- Longurova, Natasa and Zlatanovska, Katerina and Kovacevska,
Ivona and Denkov, Nikola and Atanasova, Sandra and Toneva, Verica (2018)
Knowledge and attitudes of the parents of 7-12 year old children regarding the
need for interventions of the first permanent molar . Knowledge: International
Journal, Scientific Papers, 23 (2). pp. 535-538. ISSN 2545-4439.
- Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and Longurova, Natasa
and Naskova, Sanja and Zarkova-Atanasova, Julija and Atanasova, Sandra
(2018) Most common mistakes and complications in impressions at fixedprosthodontic constructions. Knowledge: International Journal, Scientific
Papers, 23 (2). pp. 553-558. ISSN 2545-4439.
- Atanasova, Sandra and Kovacevska, Ivona and Naskova, Sanja and
Toneva, Verica and Zlatanovska, Katerina and Longurova, Natasa (2018) Side
effects of orthodontic treatment. Knowledge: International Journal, Scientific
Papers, 23 (2). pp. 665-672. ISSN 2545-4439.
- Longurova, Natasa and Zlatanovska, Katerina and Kovacevska,
Ivona and Atanasova, Sandra and Denkov, Nikola (2018) The most common
complications after endodontic treatment. Knowledge: International Journal,
Scientific Papers, 26 (4) pp.1367-1372 ISSN 2545-4439
- Petrovski, Mihajlo and Kocovski, Darko and Papakoca, Kiro and
Terzieva, Olivera and Minovska, Ana and Kovacevska, Ivona (2018) Oral
Health Status among Students in Dormitories. IOSR Journal of Dental and
Medical Sciences (IOSR-JDMS), 17 (2). pp. 84-88. ISSN 2279-0853
- Longurova, Natasa and Kovacevska, Ivona and Denkov, Nikola and
Zlatanovska, Katerina and Toneva, Verica (2017) Дентални каректеристики
кај булимични пациенти. Knowledge in Practice. ISSN 2545-4439
- Denkova, Natasa and Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona
and Iljovska, Snezana and Naskova, Sanja (2017) Mechanical Preparation
of Samples For Profilometric Erosion Reserch. IOSR Journal of Dental and
Medical Sciences (IOSR-JDMS), 16 (12). pp. 16-27. ISSN 2279-0853
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- Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and Longurova, Natasa
and Atanasova, Sandra and Petrovski, Mihajlo (2017) Bruxism - teeth grinding.
Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 20 (4).
pp. 1719-1723. ISSN 1857-923X
- Longurova, Natasa and Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona
(2018) Причини за болка после стоматолошки интервенции. Medicus,
Informativen glasnik na javnoto zdravstvo - Stip. ISSN 1857-5994
- Toneva, Verica and Kocovski, Darko and Toneva-Nikolova, Aleksandra
and Kovacevska, Ivona (2018) Влијание на плунката врз ретенцијата на
тоталните протези. Medicus, Informativen glasnik na javnoto zdravstvo Stip. ISSN 1857-5994
- Denkova, Natasa and Kovacevska, Ivona and Petrovski, Mihajlo
(2017) Употреба на ласерска технологија во денталните терапевтски
процедури. Medicus, информативен гласник на јавното здравство - Штип.
ISSN 1857-5994
Проф. д-р Биљана Ѓорѓеска, редовен професор
- Gjorgievska Velinova, Katerina and Gjorgjeska, Biljana (2018)
HbA1C test for diagnosis diabetes mellitus, experiences of Phi Gotse Delcev
in Delcevo in the period from 2015 to 2017. Knowledge - International Journal,
Scientific Papers, 26 (4). pp. 1017-1024. ISSN 2545-4439
- Gjorgjeska, Biljana and Janeva, Andonela and Iceva, Ivana and
Karpicarov, Dino and Velkova, Antonela and Krzovska, Viktorija and
Dimitrova, Ana and Delipetrova, Natali (2018) Structure and physicochemical
properties of antiseptics and disinfectants in relation to their activity. Journal of
Hygienic Engineering and Design, 23. pp. 3-7. ISSN 1857- 8489
- Brchina, Irena and Gjorgjeska, Biljana (2018) Development and
validation of HPLC method for in-vitro determination of dissolution of
Bromazepam in tablets. Knowledge – International Journal, 23 (2). ISSN
2545-4439
- Drakalska, Elena and Angelovska, Bistra and Stefanovska, Tamara and
Gjorgjeska, Biljana (2018) Ниозоми-Современи наночестички за испорака
на лекови. Фармацевтски информатор. pp. 44-48. ISSN 1409-8784
- Gjorgjeska, Biljana and Koceva, Andonela and Iceva, Ivana and
Karpicarov, Dino (2018) Relation between Quantity of Disinfectant and
Antiseptics Used and Appearance of Intra-Hospital Infections in the Region of
Eastern Macedonia. International Journal of Healthcare and Medical Sciences,
4 (1). pp. 1-10. ISSN 2414-2999
Проф. д-р Ана Миновска, редовен професор
- Petrovski, Mihajlo and Kovacevska, Ivona and Terzieva-Petrovska,
Olivera and Papakoca, Kiro and Minovska, Ana and Carceva-Salja, Sofija
(2018) Oral health assessment among elderly in long term residences.
Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 26 (4).
pp. 1347-1354. ISSN 1857-92
- Petrovski, Mihajlo and Kocovski, Darko and Papakoca, Kiro and
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Terzieva, Olivera and Minovska, Ana and Kovacevska, Ivona (2018) Oral
Health Status among Students in Dormitories. IOSR Journal of Dental and
Medical Sciences (IOSR-JDMS), 17 (2). pp. 84-88. ISSN 2279-0853
Проф. д-р Цена Димова, редовен професор
- Popovska Lidija, Dimova Cena, Evrosimoska Biljana, Stojanovska
Vera, Muratovska Ilijana, Cetenovic Bojana, Markovic Dejan Relationship
between il-1β production and endodontic status of human periapical lesions.
Vojnosanit Pregl 2018 January Vol. 75 (No. 1): pp. 1134-1139. ISSN 00428450 (Value of Impact Factor for 2016 is 0.367)
- Naskova Sanja, Iljovska Snezana, Dimova Cena, Zlatanovska
Katerina, Zarkova-Atanasova Julija (2017) The correlation between dental
caries and socio-economic status in children from 4 - 6 years. Journal of
Hygienic Engineering and Design, 21. ISSN 1857- 8489.
- Zlatanovska Katerina, Dimova Cena, Zarkova-Atanasova
Julija, Korunoska Stevkovska Vesna, Gigovski Nikola, Kocovski
Darko (2017) Oral hygiene in patients with fixed prosthodontic
restorations. Journal of Hygienic Engineering and Design, 21. pp. 83-89. ISSN
1857- 8489.
- Kocovski Darko, Toneva Verica, Dimova Cena, Zlatanovska
Katerina, Naskova Sanja (2017) Oral hygiene level maintenance of dental
medicine students. Journal of Hygienic Engineering and Design, 20 (3). pp.
75-81. ISSN 1857- 8489.
- Evrosimovska Biljana, Dimova Cena, Popovska Mirjana (2017) Gene
Polymorphism of Matrix Metalloproteinase-1 in Chronic Periapical
Lesions. Dentistry, 7 (6-436). pp. 1-5. ISSN 2161-1122.
- Zarkova - Atanasova Julija, Zlatanovska Katerina, Dimova Cena,
Naskova Sanja, Popovska Lidija (2017) Spectrophotometric analysis of natural
teeth color in patients with different oral hygiene habits. Journal of Hygienic
Engineering and Design, 20. pp. 48-53. ISSN 1857- 8489.
- Evrosimovska, Biljana, Veleska-Stefkovska, Daniela, Dimova,
Cena (2018) Alveolar ridge preservation using platelet rich fibrin and bone
graft. Knowledge – International Journal, 23 (2). pp. 423-429. ISSN 25454439
- Dimova, Cena, Evrosimovska, Biljana (2018) Implementation of
problem-based learning in dental education. Knowledge – International
Journal, 23 (2). pp. 513-517. ISSN 2545-4439
Проф. д-р Дарко Бошнаковски, редовен професор
- Aihara H, Shi K, Lee JK, Bosnakovski D, Kyba M. Leukemia. 2018
Sep;32(9):2090-2092. Epub 2018 Jul 27. Comment on structural basis of
DUX4/IGH-driven transactivation. (IF = 12.104).
- Bosnakovski D., Toso E., Hartweck LM, Magli A, Lee HA, Thompson
ER, Dandapat A, Perlingeiro RCR, Kyba M. The DUX4 homeodomains
mediate inhibition of myogenesis and are functionally exchangeable with the
Pax7 homeodomain. J Cell Sci. 2017 Sep 21. (IF = 4.706).
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- Bosnakovski D, Chan SSK, Recht OO, Hartweck LM, Gustafson
CJ, Athman LL, Lowe DA, Kyba M. Muscle pathology from stochastic low
level DUX4 expression in an FSHD mouse model. Nat Commun. 2017 Sep
15;8(1):550. (IF = 12.124).
- Bosnakovski D, Gearhart MD, Toso EA, Recht OO, Cucak A, Jain
AK, Barton MC, Kyba Mp53-independent DUX4 pathology in cell and animal
models of facioscapulohumeral muscular dystrophy. Dis Model Mech. 2017
Oct 1;10(10):1211-1216. (IF = 4.691).
Проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска, редовен професор
- Boschi, A., Martini, P., Janevik-Ivanovska, E., Duatti, A. (2018). The
emerging role of copper-64 radiopharmaceuticals as cancer theranostics. Drug
Discovery Today, 23 (8), 1489-1501.
- Sterjova, M., Janevik-Ivanovska, E. (2017). Моноклонални антитела
како анти-канцер терапија. Farmacevtski informator, 46 (4), 65-69.
- Aschalew, A.M., Wanjeh, D.M., Tripunoski, T., Efremova,P.,
Janevik,E. (2018). SPECT and PET Radiopharmaceuticals for diagnosis of
infectious and inflammatory foci. European Journal of Pharmaceutical and
Medical Research. 5(3), 170-186.
Проф. д-р Бистра Ангеловска, вонреден професор
- Kamusheva, M., Manova, M., Savova, A. T., Petrova, G. I., Mitov,
K., Harsányi, A., Angelovska B., Männik, A. (2018). Comparative Analysis of
Legislative Requirements About Patients’ Access to Biotechnological Drugs
for Rare Diseases in Central and Eastern European Countries. Frontiers in
Pharmacology, 9, 795. http://doi.org/10.3389/fphar.2018.00795
- Аngelovska B., Drakalska E., Seremetkovska H., and Cvetkovski A.
(2018): Следење на пазарот на антипсихотици во Република Македонијач
Фармацевтски информатор бр.48. pp. 70-75. ISSN 1409-8784
- Binakaj, Z., Stojkov, S., Angelovska, B., and Drakalska, E. (2018)
The Role of Pharmacist in Treatment of Depression. Journal of Pharmacy and
Pharmacology, 6 (2). pp. 149-153. ISSN 2328-2150
Проф. д-р Зденка Стојановска, вонреден професор
- Zunic, Zora S. and Stojanovska, Zdenka and Veselinovic, Nenad and
Mishra, Rosaline and Yarmoshenko, I.V and Sapra, B.K. and Ischikawa, T. and
Omori, Y. and Curguz, Zoran and Bossew, Peter and Udovicic, V. and Ramola,
R.C. (2017) Indoor radon, thoron their progeny concentrations in high thoron
rural Serbia environments. Radiation Protection Dosimetry, 177 (1-2). pp. 3639. ISSN 0144-8420 http://eprints.ugd.edu.mk/19156/
- Chobanova, Nina and Ivanova, Kremena and Stojanovska, Zdenka and
Atanasov, Trayan (2018) Bronchus and lung cancer incidence in population
living around the former uranium maining and miling sites. Radiation
Protection Dosimetry. ISSN 0144-8420
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- Ristova, Mimoza and Talevska, Marija and Stojanovska, Zdenka
(2018) Accurate Age Estimations from Dental Cementum and A Childbirth
Indicator - A Pilot Study. Journal of Forensic Science & Criminology, 6 (1).
pp. 1-12. ISSN 2348-9804 /
- Stojanovska, Zdenka and Boev, Blazo and Boev, Ivan (2017) Results
of indoor radon measurements in the Republic of Macedonia: – a review.
Contributions, Section of Natural, Mathematical and Biotechnical Sciences,
MASA, 38 (2). pp. 137-145. ISSN 1857-9027 http://eprints.ugd.edu.mk/19158/
Проф. д-р Васо Талески, вонреден професор
- Taleski, Vaso and Trpceva, Kristina and Zdravkovska, Milka and
Simjanovska, Liljana (2017) Importance of probiotics for human health.
International Journal Knowledge, 19.4. pp. 1423-1427. ISSN 2545-4439
- Darkovska-Serafimovska, Marija and Serafimovska, Tijana and
Taleski, Vaso
- (2017) Bacterial resistance in hospitalized patients. Knowledge International
- Journal, Scientific Papers. pp. 1701-1707. ISSN 2545-4439
- Darkovska-Serafimovska, Marija and Serafimovska, Tijana and
Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Gjorgjeska, Biljana and Balkanov,
Trajan (2017) Pharmacotherapeutic considerations for use of cannabinoids
to relieve symptoms of nausea and vomiting induced by cytotoxic therapy.
Knowledge - International Journal, Scientific Papers. pp. 1939-1943. ISSN
2545-4439
- Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Simjanovska, Liljana and
Darkovska-Serafimovska, Marija (2017) An Update on Brucellosis: Endemic
and Potential Global re-Emerging Zoonotic and Foodborne Disease. Acta
Microbiologica Bulgarica, 33 (3). pp. 111-114. ISSN 0204-8809
- Simjanovska, Liljana and Taleski, Vaso and Mestres, Enric and
Calderon, Gloria and Costa-Borges, Nuno (2017) Mouse embryo development
under an enriched atmosphere of negative air ions: a pilot study. JSM Invitro
Fertilization, 2(2) (1017). pp. 1-4.
Проф. д-р Невенка Величкова, вонреден професор
- Bogdanovska, L., Velickova, N., The importance of pap smear as
cytological screening methods Cytopathology, Volume 29, Issue S1, p.30
(IF=2,38)
Проф. д-р Светлана Јовевска, вонреден професор
- Jovevska, Svetlana and Zisovska, Elizabeta and Nikolovska, Lence
(2018) Anatomical variations of mental foramen in adult human mandibules.
Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 23.2 (2). pp. 431-434.
ISSN 2545-4439 (In Press)
- Jovevska, Svetlana and Zisovska, Elizabeta (2018) Challenges and
opportunities in teaching pediatrics. Knowledge - International Journal,
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Scientific Papers, 23.2 (2). pp. 431-434. ISSN 2545-4439
- Jovevska, Svetlana and Zisovska, Elizabeta and Nikolovska, Lence
(2018) Variation of Human Renal Artery. Knowledge - International Journal,
Scientific Papers, 25 (5). pp. 1441-1444. ISSN 2545-4439
- Jovevska, Svetlana and Zisovska, Elizabeta and Baldzieva, Sanja
and Andova, Emilija and Sazdova, Radojka (2018) Anatomical variations of
mental foramen in adult human mandibles. In: 55. Kongres Antropološkog
Društva Srbije, 23-26 May 2018, Zlatibor, Serbia.
- Jovevska, Svetlana and Baldzieva, Sanja (2017) Variation of the form
of the foramen occipitale magnum. In: Knowledge - International Journal
Scientific and applicative papers Vol 19.4, 29 Sept -1 Oct 2017, Agia Triada,
Greece.
Доц. д-р Марија Дарковска Серафимовска, доцент
- Darkovska-Serafimovska,
Marija
and
Serafimovska,
Tijana and Arsova-Sarafinovska, Zorica and Stefanoski, Sasho and Keskovski,
Zlatko and Balkanov, Trajan (2018) Pharmacotherapeutic considerations for
use of cannabinoids to relieve pain in patients with malignant diseases. Journal
of Pain Research. pp. 837-842. ISSN 1178-7090
- Darkovska-Serafimovska,
Marija
and
Serafimovska,
Tijana and Taleski, Vaso (2017) Bacterial resitance in hospitalized patients.
Knowledge - International Journal, Scientific Papers. pp. 1701-1707. ISSN
2545-4439
- Zdravkovska, Milka and Stojmenova – Runteva, Biserka and DarkovskaSerafimovska, Marija (2017) Epidemiological characteristics of people with
cardiovascular diseases in the region of Shtip. Knowledge - International
Journal, Scientific Papers. pp. 1759-1764. ISSN 2545-4439
- Darkovska-Serafimovska,
Marija
and
Serafimovska,
Tijana and Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Gjorgjeska,
Biljana and Balkanov, Trajan (2017) Pharmacotherapeutic considerations for
use of cannabinoids to relieve symptoms of nausea and vomiting induced by
cytotoxic therapy. Knowledge - International Journal, Scientific Papers. pp.
1939-1943. ISSN 2545-4439
- Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Simjanovska,
Liljana and Darkovska-Serafimovska, Marija (2017) An Update on Brucellosis:
Endemic and Potential Global re-Emerging Zoonotic and Foodborne
Disease. Acta Microbiologica Bulgarica, 33 (3). pp. 111-114. ISSN 0204-8809
Доц. д-р Александар Цветковски, доцент
- Cvetkovski Aleksandar, Ferretti Valeria, Bertolasi Valerio, New
pharmaceutical salts containing pyridoxine, Acta Cryst. C73 (2017), pp. 1064–
1070 https://doi.org/10.1107/S2053229617015765
Доц. д-р Ленче Николовска, доцент
- Nikolovska, Lence and Nikolovski, Mario and Krstev, Tose and
Kristijan Nikolovski (2018). “Treatment of muscle pain with miofascial
techniques and trigger points treatment “. Knowledge - International Journal,
Vol. 26, pp.1159-1163 ISSN1857-923X
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- Nikolovska, Lence and Kabranova, Violeta and Jovevska, Svetlana
and Simonovska, Ljiljana (2018) The role of proprioceptive neuromuscular
facilitation (PNMF) techniques in rehabilitation of patients with stroke.
Knowledge - International Journal, , Vol.22.5. pp. 1407-1413. ISSN 1857923X (March 2018)
- Nikolovska, Lence and Milenkovski, Robert and Krstev,
Toshe and Jovevska, Svetlana (2017) Rehabilitation of fractures in children’s
age. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 20
(4). pp. 1987-1990. ISSN 1857-92 (December 2017)
- Nikolovska, Lence and Neshovski, Timko and Krstev,
Toshe and Stratorska, Tamara (2017) The prevalence of postural disorders and
spinal deformities among the pupils in the municipality of Berovo. Knowledge
- International Journal, Scientific and Applicative Papers, 20 (4). pp. 20512055. ISSN 1857-923X (December 2017)
Објавени трудови во домашно научно и стручно списание
- Nikolovska, Lence and Kostova, Viktorija (2018) Кинезитерапија
кај пациенти со фрактура на лакотен зглоб. Medicus, информативен
гласник на јавното здравство - Штип, 13 (27). pp. 12-13. ISSN 1857-5994
- Nikolovska,
Lence
and
Gorgioska,
Kristina (2018) Остеопороза. Medicus, информативен гласник на јавното
здравство - Штип, 13 (27). pp. 12-13. ISSN 1857-5994
- Nikolovska, Lence and Kostadinov, Viktor (2017) Лекување на
главоболка со акупресура. Medicus, информативен гласник на јавното
здравство - Штип, 11 (26). pp. 28-29. ISSN 1857-5994
Доц. д-р Данче Василева, доцент
- Vasileva, Dance and Lubenova, Daniela and Zaharieva, Darina and
Grigorova-Petrova, Kristin and Nikolova, Milena and Bizheva, Tsvetelina
(2017) Influence of kinesitherapy on functional independence in patients with
supratentorial unilateral stroke in chronic period. European Scientific Journal,
ESJ, 13 (36). pp. 19-35. ISSN 1857-7881
- Vasileva, Dance and Izov, Nikolai and Maznev, Ivan and Lubenova,
Daniela and Grigorova-Petrova, Kristin (2017) Motor activity in patients with
supratentorial unilateral stroke. International Scientific Congress “Applied
Sporst Sciences” Proceeding book, 1 (1). pp. 521-525. ISSN 978-954-718489-3
- Vasileva, Dance (2017) Рековалесценција на мускулна сила после
трауми и операции. Medicus, информативен гласник на јавното здравство
- Штип, 11 (26). pp. 24-25. ISSN 1857-5994
Доц. д-р Даринка Ѓоргиева Ацкова, доцент
- Gjorgieva Ackova D. Heavy metals and their general toxicity on
plants. Plant Science Today, 2018; 5(1): 15-19.
- Gjorgieva Ackova D., Smilkov K., Cvetkovski A. Biosynthesis of
silver nanoparticles using plant extracts as reducing/capping agents. The
NutRedOx COST Action CA16112 meeting and Congress BIO2018, 1921.09.2018, Gdansk, Poland. Abstract book, pp. 24.
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Доц. д-р Тоше Крстев, доцент
- Nikolovska, Lence and Milenkovski, Robert and Krstev, Toshe and
Jovevska, Svetlana (2017) Rehabilitation of fractures in children’s age.
Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 20 (4).
pp. 1987-1990. ISSN 1857-92
- Nikolovska, Lence and Neshovski, Timko and Krstev, Toshe and
Stratorska, Tamara (2017) The prevalence of postural disorders and spinal
deformities among the pupils in the municipality of Berovo. Knowledge International Journal, Scientific and Applicative Papers, 20 (4). pp. 2051-2055.
ISSN 1857-923X
- Ruskovska, Marija and Krstev, Toshe (2017) Кинезитерапија при
повреди на ’рбетниот мозок. Списание на македонското физиотерапевтско
здружение, 1 (1). pp. 48-55.
- Panov, Kiril and Krstev, Toshe (2017) Застапеност на пациенти
со артроза на колкот (Coxarthrosis) во периодот 2015/2016 година
на територијата на Општина Кочани. Списание на македонското
физиотерапевтско здружение, 1 (1). pp. 42-47.
- Krstev, Toshe and Stratorska, Tamara and Nikolovska, Lence (2017)
Сравнение на ефективността на два метода за намаляване на мускулен
хипертонус. 26та Международна конференция за млади учени, 26 (1). pp.
374-377. ISSN 1314-3669
- Gogen, Sulejman and Nikolovska, Lence and Krstev, Toshe and
Stratorska, Tamara (2017) Early postoperative rehabilitation of patients with
total endoprothesis of the hip. Knowledge - International Journal, Scientific
and Applicative Papers, 16.4. pp. 1557-1560. ISSN 1857-923X
Доц. д-р Верица Ивановска, доцент
- Verica Ivanovska, Bistra Angelovska, Liset van Dijk, Milka
Zdravkovska, Hubert G Leufkens, Aukje K Mantel-Teeuwisse. Change in
parental knowledge, attitudes and practice of antibiotic use after a national
intervention programme. European Journal of Public Health 2018;28(4):724729.
Доц. д-р Викторија Максимова, доцент
- Maksimova, V., Koleva Gudeva, L., Gulaboski, R., Shishovska, M.,
Arsova-Sarafinovska, Z. (2017) Capsaicin and dihydrocapsaicin variability in
Capsicum sp. cultivars from Republic of Macedonia, revealed by validated
HPLC method. Journal of Agriculture and Plant Sciences,15 (1/2), 89-96.
Доц. Д-р Киро Папакоча, доцент
- Papakoca, Kiro and Rogoleva, Sonja (2018) The Importance Of
The Surface Layer Of Dental Implants For Successful Tissue Integration : A
Clinical Case Report. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSRJDMS), 17. 06-12. ISSN 2279-0853
- Papakoca, Kiro and Pejeva, Elena (2018) Marginal Bone Resorption
at Dental Implant – RTG Analys. Journal of Dental Problems and Solutions, 5
(1). 01-11. ISSN 2394-8418
- Petrovski, Mihajlo and Kovacevska, Ivona and Terzieva-Petrovska,
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Olivera and Papakoca, Kiro and Minovska, Ana and Carceva-Salja, Sofija
(2018) Oral health assessment among elderly in long term residences.
Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 26 (4).
pp. 1347-1354. ISSN 1857-92
- Petrovski, Mihajlo and Kocovski, Darko and Papakoca, Kiro and
Terzieva, Olivera and Minovska, Ana and Kovacevska, Ivona (2018) Oral
Health Status among Students in Dormitories. IOSR Journal of Dental and
Medical Sciences (IOSR-JDMS), 17 (2). pp. 84-88. ISSN 2279-0853
- Kocovski, Darko and Petrovski, Mihajlo and Papakoca, Kiro and
Terzieva, Olivera and Zlatanovska, Katerina (2017) Denture hygiene among
patients with complete dentures. Revista Romana de Medicina Dentara, 20 (1).
pp. 41-51. ISSN 1841-6942
Доц. д-р Катерина Златановска, доцент
- Longurova, Natasa and Zlatanovska, Katerina and Kovacevska,
Ivona (2018) Причини за болка после стоматолошки интервенции. Medicus,
informativen glasnik na javnoto zdravstvo - Stip. ISSN 1857-5994
- Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and Longurova,
Natasa and Naskova, Sanja and Zarkova-Atanasova, Julija and Atanasova,
Sandra (2018) Most common mistakes and complications in impressions at
fixed-prosthodontic constructions. Knowledge: International Journal, Scientific
Papers, 23 (2). pp. 553-558. ISSN 2545-4439.
- Kovacevska, Ivona and Zlatanovska, Katerina and Longurova,
Natasa and Georgiev, Zlatko (2018) Education and assessment of oral health
in patients with diabetes. Knowledge: International Journal, Scientific Papers,
23 (2). pp. 495-502. ISSN 2545-4439
- Atanasova, Sandra and Kovacevska, Ivona and Naskova, Sanja and
Toneva, Verica and Zlatanovska, Katerina and Longurova, Natasa (2018)
Side effects of orthodontic treatment. Knowledge: International Journal,
Scientific Papers, 23 (2). pp. 665-672. ISSN 2545-4439
- Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and Dimova,
Cena and Longurova, Natasa and Naskova, Sanja and Panova,
Gordanaand Jurukova , Milena (2018) Употреба на отпечаточни
материјали во фиксна протетика во источна Македонија. Knowledge:
International Journal Scientific Papers, 22 (5). pp. 1428-1432. ISSN 1857-92
- Longurova, Natasa and Kovacevska, Ivona and Denkov,
Nikola and Zlatanovska, Katerina and Toneva, Verica (2017) Дентални
каректеристики кај булимични пациенти. Knowledge in Practice. ISSN
2545-4439
- Naskova, Sanja and Iljovska, Snezana and Iljovska ,
Marina and Zlatanovska, Katerina and Longurova, Natasa (2017) Correlative
Valuesof Body Weight (Body Mass Index) And Dental Caries In Examinees
With Primary Dentition. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSRJDMS), 16 (12). ISSN 2279 - 0853
- Kovacevska, Ivona and Longurova, Natasa and Zlatanovska,
Katerina and Petrovski, Mihajlo and Georgiev, Zlatko (2017) Oral health
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care at students from different faculties. Knowledge - International Journal,
Scientific and Applicative Papers, 20 (4). pp. 1907-1912. ISSN 1857-92
- Naskova, Sanja and Iljovska, Snezana and Dimova,
Cena and Zlatanovska, Katerina and Zarkova-Atanasova, Julija (2017) The
correlation between dental caries and socio-economic status in children from
4 - 6 years. Journal of Hygienic Engineering and Design, 21. ISSN 1857- 8489
- Denkova, Natasa and Zlatanovska, Katerina and Kovacevska,
Ivona and Iljovska, Snezana and Naskova, Sanja (2017) Mechanical
Preparation of Samples For Profilometric Erosion Reserch. IOSR Journal of
Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS), 16 (12). pp. 16-27. ISSN 22790853
- Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and Longurova,
Natasa and Atanasova, Sandra and Petrovski, Mihajlo (2017) Bruxism - teeth
grinding. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers,
20 (4). pp. 1719-1723. ISSN 1857-923X
- Zlatanovska, Katerina and Dimova, Cena and Zarkova-Atanasova,
Julija and Korunoska Stevkovska, Vesna and Gigovski, Nikola and Kocovski,
Darko (2017) Oral hygiene in patients with fixed prosthodontic
restorations. Journal of Hygienic Engineering and Design, 21. pp. 83-89. ISSN
1857- 8489
- Kocovski,
Darko
and
Toneva,
Verica
and
Dimova,
Cena and Zlatanovska, Katerina and Naskova, Sanja (2017) Oral hygiene
level maintenance of dental medicine students. Journal of Hygienic Engineering
and Design, 20 (3). pp. 75-81. ISSN 1857- 8489
- Kocovski, Darko and Dimova, Cena and Zlatanovska,
Katerina and Zarkova-Atanasova, Julija (2017) Biodentaplast – флексибилен
материјал за изработка на скелетирани парцијални протези. Vox
Dentarii Информатор на стоматолошката комора на Македонија, 2 (37).
pp. 40-42. ISSN 1857-7814
- Kocovski, Darko and Petrovski, Mihajlo and Papakoca,
Kiro and Terzieva, Olivera and Zlatanovska, Katerina (2017) Denture
hygiene among patients with complete dentures. Revista Romana de Medicina
Dentara, 20 (1). pp. 41-51. ISSN 1841-6942
- Kocovski, Darko and Sabanov, Enis and Zlatanovska,
Katerina and Gigovski, Nikola and Dimova, Cena and Sabanov, Erol (2017)
Dimensional changes of irreversible hydrocolloid impressions after immersion
in hypochlorite solution desinfectant. Physioacta, 11 (2). pp. 151-158. ISSN
1857-5587
- Zarkova-Atanasova, Julija and Zlatanovska, Katerina and Dimova,
Cena and Naskova, Sanja and Popovska, Lidija (2017)Spectrophotometric
analysis of natural teeth color in patients with different oral hygiene
habits. Journal of Hygienic Engineering and Design, 20. pp. 48-53. ISSN
1857- 8489
- Guguvcevski, Ljuben and Gigovski, Nikola and Mijoska,
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Aneta and Zlatanovska, Katerina and Arsova-Gigovska, Ana (2017)
Temporomandibular Disorders Treatment with Correction of Decreased
Occlusal Vertical Dimension. Open Access Maced J Med Sci, 5 (7). ISSN
1857-9655
Доц. д-р Наташа Лонгурова, доцент
- Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and Dimova,
Cena and Longurova, Natasa and Naskova, Sanja and Panova,
Gordanaand Jurukova , Milena (2018) Употреба на отпечаточни
материјали во фиксна протетика во источна Македонија. Knowledge:
International Journal Scientific Papers, 22 (5). pp. 1428-1432. ISSN 1857-92
- Longurova, Natasa and Zlatanovska, Katerina and Kovacevska,
Ivona (2018) Причини за болка после стоматолошки интервенции. Medicus,
informativen glasnik na javnoto zdravstvo - Stip. ISSN 1857-5994
- Kovacevska, Ivona and Zlatanovska, Katerina and Longurova,
Natasa and Georgiev, Zlatko (2018) Education and assessment of oral health
in patients with diabetes. Knowledge: International Journal, Scientific Papers,
23 (2). pp. 495-502. ISSN 2545-4439.
- Toneva-Nikolova, Aleksandra and Toneva, Verica and Kovacevska,
Ivona and Longurova, Natasa and Kocovski, Darko and Rogoleva, Sonja
(2018) Helicobacter pylori as reason in oral diseases and GIT diseases.
Knowledge: International Journal, Scientific Papers, 23 (2). pp. 509-512. ISSN
2545-4439.
- Longurova, Natasa and Zlatanovska, Katerina and Kovacevska,
Ivona and Denkov, Nikola and Atanasova, Sandra and Toneva, Verica (2018)
Knowledge and attitudes of the parents of 7-12 year old children regarding the
need for interventions of the first permanent molar . Knowledge: International
Journal, Scientific Papers, 23 (2). pp. 535-538. ISSN 2545-4439.
- Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and Longurova, Natasa
and Naskova, Sanja and Zarkova-Atanasova, Julija and Atanasova, Sandra
(2018) Most common mistakes and complications in impressions at fixedprosthodontic constructions. Knowledge: International Journal, Scientific
Papers, 23 (2). pp. 553-558. ISSN 2545-4439.
- Atanasova, Sandra and Kovacevska, Ivona and Naskova, Sanja and
Toneva, Verica and Zlatanovska, Katerina and Longurova, Natasa (2018) Side
effects of orthodontic treatment. Knowledge: International Journal, Scientific
Papers, 23 (2). pp. 665-672. ISSN 2545-4439.
- Longurova Natasha and Zlatanovska, Katerina and Kovacevska,
Ivona and Iljovska, Snezana and Naskova, Sanja (2017) Mechanical Preparation
of Samples For Profilometric Erosion Reserch. IOSR Journal of Dental and
Medical Sciences (IOSR-JDMS), 16 (12). pp. 16-27. ISSN 2279-0853
Доц. д-р Елена Дракалска, доцент
- Drakalska, E., Angelovska, B., Stefanovska, T., and Gjorgjeska,
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B. (2018) Ниозоми-Современи наночестички за испорака на лекови.
Фармацевтски информатор. pp. 44-48. ISSN 1409-8784
- Binakaj, Z., Stojkov, S., Angelovska, B., and Drakalska, E. (2018)
The Role of Pharmacist in Treatment of Depression. Journal of Pharmacy and
Pharmacology, 6 (2). pp. 149-153. ISSN 2328-2150
Доц. д-р Сања Нашкова, доцент
- Naskova, Sanja and Atanasova, Sandra and Toneva, Verica (2017)
Prevention and dental treatment of patients with epilepsy. Knowledge:
International Journal Scientific Papers, 20(4). ISSN 1857-923Х
- Naskova, Sanja and Iljovska, Snezana and Iljovska , Marina and
Zlatanovska, Katerina and Longurova, Natasa (2017) Correlative Values
of Body Weight (Body Mass Index) And Dental Caries In Examinees With
Primary Dentition. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSRJDMS), 16 (12). ISSN 2279 – 0853
- Naskova, Sanja and Iljovska, Snezana and Dimova, Cena and
Zlatanovska, Katerina and Zarkova-Atanasova, Julija (2017) The correlation
between dental caries and socio-economic status in children from 4 - 6 years.
Journal of Hygienic Engineering and Design, 21. ISSN 1857- 848
- Alimani – Jakupi Jetmire, Iljovska Marina, Naskova, Sanja (2018)
Процена на ризични фактори за кариес со користење на вкупен и
редуциран Cariogram кај училишни деца на возраст од 10-12 години. Vox
dentarii, ISSN 1857 – 7814
- Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and Dimova, Cena and
Longurova, Natasa and Naskova, Sanja and Panova, Gordana and Jurukova ,
Milena (2018) Употреба на отпечаточни материјали во фиксна протетика
во источна Македонија. Knowledge: International Journal Scientific Papers,
22 (5). pp. 1428-1432. ISSN 1857-923Х
- Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and Longurova,
Natasha and Naskova, Sanja and Zarkova-Atanasova Julija and Atanasova
Sandra (2018) Most common mistakes and complikations in impressions at
fixed – prosthodontic constructions. International Journal Scientific Papers,
23(2). ISSN 1857-923Х
- Toneva, Verica and Toneva – Nikolova, Aleksandra and Naskova,
Sanja and Kovacevska, Ivona and Rogoleva, Sonja and Kocovski, Darko
(2018) Risk factors associated with msculoskeletal disorders in dentistry.
International Journal Scientific Papers, 20(4). ISSN 1857-923Х
- Atanasova, Sandra and Kovacevska, Ivona and Naskova, Sanja and
Toneva, Verica and Zlatanovska, Katerina and Longurova, Natasha (2018)
Side effects of orthodontic treatment. International Journal Scientific Papers,
20(4). ISSN 1857-923Х
- Toneva, Verica and Naskova, Sanja and Atanasova, Sandra and
Toneva, Aleksandra (2018) Oral health benefits of vitamin C. Knowledge:
International Journal Scientific Papers, 22(5). ISSN 1857-923Х
- Atanasova, Sandra and Naskova, Sanja and Toneva, Verica and
Zlatanovska, Katerina (2018) Oral health changes during pregnancy.
Knowledge: International Journal Scientific Papers, 22(5). ISSN 1857- 923Х

658

Годишен извештај

- Denkova, Natasa and Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona
and Iljovska, Snezana and Naskova, Sanja (2017) Mechanical Preparation
of Samples For Profilometric Erosion Reserch. IOSR Journal of Dental and
Medical Sciences (IOSR-JDMS), 16 (12). pp. 16-27. ISSN 2279-0853
- Kocovski, Darko and Toneva, Verica and Dimova, Cena and
Zlatanovska, Katerina and Naskova, Sanja (2017) Oral hygiene level
maintenance of dental medicine students. Journal of Hygienic Engineering and
Design, 20 (3). pp. 75-81. ISSN 1857- 8489
- Zarkova-Atanasova, Julija and Zlatanovska, Katerina and Dimova,
Cena and Naskova, Sanja and Popovska, Lidija (2017) Spectrophotometric
analysis of natural teeth color in patients with different oral hygiene habits.
Journal of Hygienic Engineering and Design, 20. pp. 48-53. ISSN 1857- 8489
Ас. докторанд Михајло Петровски, асистент докторанд
- Petrovski, Mihajlo and Kovacevska, Ivona and Terzieva-Petrovska,
Olivera and Papakoca, Kiro and Minovska, Ana and Carceva-Salja, Sofija
(2018) Oral health assessment among elderly in long term residences.
Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 26 (4).
pp. 1347-1354. ISSN 1857-92
- Petrovski, Mihajlo and Terzieva-Petrovska, Olivera and CarcevaSalja, Sofija and Ristova, Ivana (2018) Dental Medicine Students and the
Usage of Additional Supplements for Better Oral Hygiene. British Journal of
Medical and Health Research, 5 (2). pp. 28-39. ISSN 2394-2967
- Petrovski, Mihajlo and Kocovski, Darko and Papakoca, Kiro and
Terzieva, Olivera and Minovska, Ana and Kovacevska, Ivona (2018) Oral
Health Status among Students in Dormitories. IOSR Journal of Dental and
Medical Sciences (IOSR-JDMS), 17 (2). pp. 84-88. ISSN 2279-0853
- Kocovski, Darko and Petrovski, Mihajlo and Papakoca, Kiro and
Terzieva, Olivera and Zlatanovska, Katerina (2017) Denture hygiene among
patients with complete dentures. Revista Romana de Medicina Dentara, 20 (1).
pp. 41-51. ISSN 1841-6942
- Kovacevska, Ivona and Longurova, Natasa and Zlatanovska, Katerina
and Petrovski, Mihajlo and Georgiev, Zlatko (2017) Oral health care at
students from different faculties. Knowledge - International Journal, Scientific
and Applicative Papers, 20 (4). pp. 1907-1912. ISSN 1857-92
- Petrovski, Mihajlo and Terzieva-Petrovska, Olivera and Petrovska,
Marija and Kocovski, Darko (2017) Contemporary aspects of the medicament
treatment of oropharyngeal candidiasis. Vox Dentarii Информатор на
стоматолошката комора на Македонија (38). pp. 24-27. ISSN 1857-7814
Нови избори на наставнички и соработнички кадар (го пополнува
секретарот)
Р.
бр
1.

Име и презиме

Звање

Област

Марија Дарковска
Серафимовска

Избор/
реизбор

доцент

фармакологија

реизбор
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2.

Наташа Давчева

3.

Андреја Арсовски

4.

Глигор Димитров

5.

Ленче Милошева

насловен доцент
насловен вонреден
професор
насловен вонреден
професор
редовен професор

6.
Цена Димова
редовен професор
7. Билјана Ефтимова насловен доцент
8. Ивона Ковачевска редовен професор
Валентина
9.
насловен доцент
Симоновска
Катерина Кубелка
10.
насловен доцент
Сабит
11. Вања Филиповски
насловен доцент
Влатко
насловен вонреден
12.
Цветановски
професор
Маја Мојсова
13.
насловен доцент
Мијовска
14.

Татјана Тројиќ

15. Биљана Ѓорѓеска

насловен доцент
редовен професор

16.

Дарко
Бошнаковски

редовен професор

17.

Драган
Тантуровски

насловен доцент

судска медицина
торакална
хирургија
гинекологија и
акушерство
клиничка
психологија и
психопатологија
орална хирургија
анестезиологија
дентална патологија
социјална медицина
патолошка
анатомија
хистологија
хирургија
анестезиологија и
ургентна медицина
анестезиологија и
ургентна медицина
аналитика
на лекови и
аналитичка хемија
молекуларна
биологија и
фармакогенетика
гинекологија и
акушерство

избор
реизбор
реизбор
реизбор
реизбор
избор
реизбор
избор
избор
избор
избор
избор
избор
реизбор
реизбор
избор

Други активности
Учество на когреси, симпозиуми и семинари на вработените на
факултетот и патувања во странство:
- Проф. Рубин Гулабоски:
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари:
- Хуболт колеџ од 18-22 април 2018 во Охрид;
- конгрес на студенти по дентална медицина УГД Штип, март 2018;
- конгрес на студенти општа медицина УГД Штип, 9-10 мај 2018;
- конгрес на хемичари и технолози, Охрид, септ. 2018;
Патувања во странство:
- Студиски престои на универзитет Саарланд, Германија:
од 28 јуни до 14 јули и од 4 септември до 28 септември 2018.
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-

-

-

-

-

-

-

- Проф. д-р Биљана Ѓорѓеска
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари:
Nutricon 2017 Food Quality and Safety Health and Nutrition, 5-7 Oct
2017, Skopje, Macedonia,
2nd International Scientific Conference of the Faculty of Medical Sciences,
13-14 Oct 2017, Tetovo, Macedonia,
Seventeenth International Scientific Conference “The teacher of the
future”, 23–27 May 2018, Budva, Montenegro,
Eighteenth International Scientific Conference: The teacher of the future,
27–29 Sept 2018, Agia Triada, Greece.
Патувања во странство: Црна Гора и Грција
Проф. д-р Ленче Милошева
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари:
Miloseva Lence (2017). Passive suicidal ideation as a risk factor for
suicide: Are we Asking the Right Questions? 13 th conference Days of
Applied Psychology, Faculty of Philosophy, University of Niš, Niš, Serbia,
29-30 September 2017. (пленарно предавање)
Milosev Vladimir, Miloseva Lence (2017). Depression, suicidal risk and
pain among cancer patients.13 th conference Days of Applied Psychology,
Faculty of Philosophy, University of Niš, Niš, Serbia, 29-30 September
2017.
Miloseva , L. 11th EUA-CDE Annual Meeting “Excellence through
diversity: Doctoral education in a globalised world”, 7-8 June, 2018,
Ljubljana, Slovenia.
Милошева, Л. (2018). Сертифициран, тренинг семинар Cognitivne
Behavioural Coaching. Предавач: проф. д-р Винди Драјден, Универзитет
во Лондон, RE&CBT терапевт и коуч, 14-15.09.2018, Белград.
Милошева, Л. (2018). Сертифициран, тренинг семинар, REBT/CBT for
individuals with eating disorders and body image problems. Предавач:
проф. д-р Kristene Doyle, Сент Џонс Универзитет во Њујорк, RE&CBT
терапевт и супервизор и директор на Институтот Albert Ellis во
Њујорк, 22-23.09.2018, Белград.
Милошева, Л. Учество на округла маса. Strengthen Integrity and Combat
Corruption in Higher Education. Roundtable on Ethics and Integrity in
Higher Education, implemented by the Council of Europe, 27.09.2018,
Хотел Мериот, Скопје
M. Zimni, I. Tomova, J. Höfig, A. Piehl, L. Miloseva, T. Hillemacher,
K. Richter (2018). Effekt einer Tinnitus-Kombinationsbehandlung
mit repetitiver transkranieller Magnetstimulation und psychologischer
Behandlung auf den Schlaf. DGSM, Nuremberg, 11-13.10.2018
Miloseva, L. (2018). A Rational Emotive Behaviour Therapy and Nature
and Structure of Posttraumatic Stress Disorder. 25 th Congress of European
Association of psychotherapy, 18-21.10.2018, Belgrade. (пленарно
предавање)
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Патувања во странство:
- РЕБТ Центар и КБТ Центар, Белград, придружницa на Алберт
Елис Институт во Њујорк (специјалистичка сертифицирана едукација
од психотерапија) секој месец , со исклучок на јули и август, во текот
на 2017/2018). Успешно завршена трета година од клиничкиот програм и
продолжено усовршување во завршна четврта година.

-

-

-

-
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Доц. д-р Данче Василева
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари:
Vasileva, D., Lubenova, D., Grigorova-Petrova, K., Dimitrova, A., Zhu,
J., Nistor Cseppento, C. (2017) Improving motor activity in patients with
supratentorial unilateral stroke in chronic period. In: International Scientific
Congress “Applied Sports Sciences”, 1-2 Dec 2017, Sofia, Bulgaria.
Vasileva, D., Lubenova, D. (2017) Improving motor independence after
supratentorial unilateral stroke in the chronic period. In: 3rd Congress of
the Bulgarian Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics and
Regional Teaching Course of the EAN, 5-8 Oct 2017, Sofia, Bulgaria.
Nikova, S., Markova, Z., Georgieva, M., Vasileva, D. (2018) Kinesitherapy
in patients with chronic ischemic heart disease. In: Прв конгрес на
студенти по општа медицина, 09-10 May 2018, Stip, Macedonia.
Manov, D., Vasileva, D. (2018) Physical therapy in a case of spinal cord
injury (level c7-c8). In: Прв конгрес на студенти по општа медицина,
09-10 May 2018, Stip, Macedonia.
Atanasov, N., Vasileva, D. (2018) Presence of patients with chronic
obstructive pulmonary disease and rehabilitation. In: Прв конгрес на
студенти по општа медицина, 09-10 May 2018, Stip, Macedonia.
Spigova, A., Vasileva, D. (2018) Prevalence of patients with diabetic
polyneuropathy and rehabilitation. In: Прв конгрес на студенти по општа
медицина, 09-10 May 2018, Stip, Macedonia.
Toneva, S., Vasileva, D. (2018) Prevalence of patients with stroke and
rehabilitation in the acute phase. In: Прв конгрес на студенти по општа
медицина, 09-10 May 2018, Stip, Macedonia.
Gjurchinoska, E., Coneva, A., Georgieva, M., Vasileva, D. (2018) Program
of kinesitherapy for adults and people in ages with myocardial infarction.
In: Прв конгрес на студенти по општа медицина, 09-10 May 2018, Stip,
Macedonia.
Pavlova, D., Ristova, V., Vasileva, D. (2018) Кinesitherapy program for
patients with Chronic bronchitis. In: Прв конгрес на студенти по општа
медицина, 09-10 May 2018, Stip, Macedonia.
Zhu, J., Arsovska, B., Kozovska, K., Vasileva, D., Krstonijevikj, J. (2017)
Acupuncture Treatment in Migraine. In: First International Symposium for
Traditional Chinese Medicine, 06 Dec 2017, Stip, Macedonia.
Zhu, J., Arsovska, B., Kozovska, K., Vasileva, D., Karovski, M. (2017)
Acupuncture treatment for pain. In: First International Symposium for
Traditional Chinese Medicine, 06 Dec 2017, Stip, Macedonia.

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gjurchinoska, E., Markova, Z., Nikova, S., Vasileva, D., Zhu, J.,
Arsovska, B., Markovski, V. (2017) Choise of active points in treatment
with traditional Chinese medicine. In: First International Symposium for
Traditional Chinese Medicine, 06 Dec 2017, Stip, Macedonia.
Zhu, J., Arsovska, B., Kozovska, K., Vasileva, D., Madzirova, E. (2017)
Shoulder Bursitis Treatment with Acupuncture. In: First International
Symposium for Traditional Chinese Medicine, 06 Dec 2017, Stip,
Macedonia.
Taseva, E., Toneva, S., Vasileva, D., Zhu, J., Arsovska, B., Markovski,
V. (2017) Specific points that have influence of the energy Chi, Zang-fu
organs and the tissues. In: First International Symposium for Traditional
Chinese Medicine, 06 Dec 2017, Stip, Macedonia.
Zhu, J., Arsovska, B., Kozovska, K., Vasileva, D., Atanasova, A. (2017)
Tennis elbow treatment with acupuncture. In: First International Symposium
for Traditional Chinese Medicine, 06 Dec 2017, Stip, Macedonia.
Naceva, A., Pecanova, B., Vasileva, D., Zhu, J., Arsovska, B. (2017)
Therapeutical influence of the active points. In: First International
Symposium for Traditional Chinese Medicine, 06 Dec 2017, Stip,
Macedonia.
Nikolova, M., Izov, N., Maznev, I., Ivanov, I., Vasileva, D., Dimitrova,
A., Grigorova-Petrova, K. (2017) Physiotherapy in patients with chronic
respiratory failure in clinical stage. In: International Scientific Congress
“Applied Sports Sciences”, 1-2 Dec 2017, Sofia, Bulgaria.
Nikolova, M., Dimitrova, A., Vasileva, D. (2017) Effect of physical
therapy on static muscle endurance in lumbosacral pain syndrome. In:
3rd Congress of the Bulgarian Society of Neurosonology and Cerebral
Hemodynamics and Regional Teaching Course of the EAN, 5-8 Oct 2017,
Sofia, Bulgaria.
Manov, D., Taseva, E., Toneva, S., Vasileva, D. (2017) Neurorehabilitation
in a case of Myasthenia Gravis. In: 3rd Congress of the Bulgarian Society
of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics and Regional Teaching
Course of the EAN, 5-8 Oct 2017, Sofia, Bulgaria.
Trajkova, M., Vasileva, D. (2017) Neurorehabilitation of multiple
sclerosis. In: 3rd Congress of the Bulgarian Society of Neurosonology and
Cerebral Hemodynamics and Regional Teaching Course of the EAN, 5-8
Oct 2017, Sofia, Bulgaria.
Доц. д-р Даринка Горгиева Ацкова
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари:
2nd International Scientific Conference of the Faculty of Medical Sciences
– SISCFM 2017, 13-14 October, 2017, Tetovo, R. Macedonia.
First International Symposium for Traditional Chinese Medicine, 6
December, 2017, FMN, Stip, R. Macedonia.
CA16205, F2F meeting, UNGAP WGs, March 07-09 2018, Leuven,
Belgium.
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-

“Digital vs Analogical in Dental Medicine”, 1st International Students
Congress in Dental Medicine. 28.03.-29.03. 2018, Stip, R. Macedonia.
First Congress of Students of General Medicine, 09.05.-10.05.2018, Stip,
R. Macedonia.
The NutRedOx COST Action CA16112 meeting and Congress BIO2018,
19-21.09.2018, Gdansk, Poland.
Патувања во странство
CA16205, F2F meeting, UNGAP WGs, March 07-09 2018, Leuven,
Belgium.
The NutRedOx COST Action CA16112 meeting and Congress BIO2018,
19-21.09.2018, Gdansk, Poland.

Доц. д-р Катарина Смилков
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари:
- Cvetkovski A, Gjorgieva Ackova D, Smilkov K. Preliminary study on
screening the intermolecular interactions of organic cation drugs from BSC
Class III (case study Metformin). UNGAP meeting, 6-9.3.2018, KU Leuven,
Belgium –poster presentation.
- Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Cvetkovski A. Biosynthesis of
silver nanoparticles using plant extracts as reducing/capping agents. Congress
BIO2018 18-21.9.2018, Gdansk, Poland- poster presentation.
- Spase Stojanov S, Gjorgieva Ackova D, Smilkov K. Beneficial effects
of Lactobacillus sp. against Streptococcus mutans. First International Students
Congress in Dental Medicine, 28-29.3.2018, Stip, R. Macedonia – poster
presentation.
Патувања во странство:
- 19-21.9.2018г., состанок на COST акцијата CA16112, со наслов:
„Redox control of major age related diseases“ и Congress BIO2018,
Универзитет во Гдањск, Полска.
- 6-9.3.2018г., состанок на COST акцијата CA16205: European
Network on Understanding Gastrointestinal Absorption-related Processes,
со наслов: „INTESTINAL ABSORPTION: WHAT IS HAPPENING
INSIDE AND BEYOND“, Католички универзитет во Лувен, Белгија.
- 14-17.2.2018г., состанок на COST акцијата CA16112, со наслов:
„NutRedOx COST Action: Towards a Redox Healthy Ageing“, Универзитет
на Балеарските острови, Палма Де Мајорка, Шпанија.
- 26-29.09.2017г., состанок на COST акцијата CA16112, со наслов:
„Preventing Age-Related Diseases with Redox-Active Compounds: a taste of
controversy? “, Универзитет во Страсбур, Франција.
Проф. д-р Васо Талески
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари:
- Vaso Taleski, Kristina Trpceva, Milka Zdravkovska, Liljana
Simjanovska,
Importance of probiotics for human health, 14 Меѓународна
конференција, Power of knowledge, септембар 29 – октомври 1, 2017, Агиа
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Триада, Солун, Грција.
- Taleski, Vaso and Trpceva, Kristina and Zdravkovska, Milka, Role
of probiotics and prebiotics in maintenance health gut flora. In: Втор научен
симпозиум „Денови на превентивна медицина во Република Македонија
2017”, 2-4 Nov 2017, Ohrid, Macedonia.
- Taleski Vaso, Trpceva Kristina, Zdravkovska Milka, DarkovskaSerafimovska Marija, Potential impact of probiotics on human health and
diseases. XII Конгрес микробиолога Србија са меѓународним учешќем,
10-12 мај 2018, Београд, Србија.
- Taleski Vaso, New brucella strains towards re-emerging trends of
brucellosis. FEMS supported Symposium, 30-31.05.2018, Ohrid, Macedonia.
- Васо Талески, Примена на нанотехнологијата во медицината најголем предизвик во 21 век, Прв конгрес на студенти по општа медицина,
9-10 мај 2018 година, УГД, Штип, Македонија.
- Сандра Неделковска, Васо Талески, Улогата на HPV во развој на
цервикален карцином, Прв конгрес на студенти по општа медицина, 9-10
мај 2018 година, УГД, Штип, Македонија.
- Магдалена Илиева, Драгана Младенова, Васо Талески,
Бактериска контаминација на мобилни телефони и нивната улога во
ширењето на инфекции, Прв конгрес на студенти по општа медицина,
9-10 мај 2018 година, УГД, Штип, Македонија.
- Драгана Младенова, Магдалена Илиева, Васо Талески, Бактериска
контаминација на такси возила како потенцијална можност за ширење
на инфекции, Прв конгрес на студенти по општа медицина, 9-10 мај 2018
година, УГД, Штип, Македонија.
- Vaso Taleski, FEMS & MedILS postdocs summer school - New
opportunities
and challenges for excellent postdoc microbiologists, 14th Congress of
microbiologists of Bulgaria with international participation, 10-13 October
2018, Hisaria, Bulgaria.
Патувања во странство:
- Претседавач на сесија на 10 Балкански конгрес на микробиолози,
Софија, Бугарија, 15-18 Ноември 2017
- Претседавач на сесија на 6th CESAR (Central European Symposium
on Antimicrobials and Antimicrobial Resistance), 18 до 22 септември 2018,
Свети Мартин на Мура, Хрватска.
Елена Дракалска
- Учество на конгреси, симпозиуми, семинари:
- Drakalska E., Angelovska B., Sterjova M., Cvetkovski A. (2018);
Formulation and characterization of nanosized carriers as potential platforms
for topical delivery of antioxidants; VII Kongres farmaceuta Srbije sa
medunarodnim ucešcem 10-14 October, Belgrade, Serbia
- Angelovska B., Drakalska E., Seremetkovska H., Cvetkovski A.
(2018): Market access of antipsychotic drugs in Republic of Macedonia;
VII Kongres farmaceuta Srbije sa medunarodnim ucešcem 10-14 October,
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Belgrade, Serbia
- Angelovska, B., Micevska, A., Drakalska, E., and Cvetkovski,
A. (2018) Процена на потрошувачката на антибиотици во аптеките во
Општина Делчево. In: Прв конгрес на студенти по општа медицина, 09-10
May 2018, Stip, Macedonia.
- Drakalska, E., Angelovska, B., Sterjova, M., and Stefanovska, T.
(2018) Антитуморна активност на ресвератрол инкорпориран во цврсти
липидни наночестички. In: Прв конгрес на студенти по општа медицина,
09-10 May 2018, Stip, Macedonia.
- Angelovska, B., Drakalska, E., and Volinkoska, J. (2017) Knowledge
regarding risk factors of hypertension among students in University ,,Goce
Delchev”-Stip. In: The 21st Session of The Balkan Medical days, 06-08 Oct
2017, Sofia, Bulgaria.
- Drakalska, E., Angelovska, B., Cvetkovski, A., Stefanovska, Tamara
(2017) Formulation and characterization of niosomes as potential nanoparticles
for drug delivery. In: Second International Scientific Conference of the Faculty
of Medical Sciences - SISCFMS 2017, 06-08 Oct 2017, Tetovo, Macedonia.
- Cvetkovski, A., and Drakalska, E. (2017) Increasing water solubility
of drugs, the prerequisite for improvement of bioavailability. In: Second
International Scientific Conference of the Faculty of Medical Sciences SISCFMS 2017, 06-08 Oct 2017, Tetovo, Macedonia.
Проф. д-р Бистра Ангеловска
Учество на конференции и семинари:
- Drakalska E., Angelovska B., Sterjova M., Cvetkovski A. (2018);
Formulation and characterization of nanosized carriers as potential platforms
for topical delivery of antioxidants; VII Kongres farmaceuta Srbije sa
medunarodnim ucešcem 10-14 October, Belgrade, Serbia
- Angelovska B., Drakalska E., Seremetkovska H., Cvetkovski A.
(2018): Market access of antipsychotic drugs in Republic of Macedonia;
VII Kongres farmaceuta Srbije sa medunarodnim ucešcem 10-14 October,
Belgrade, Serbia
- Angelovska, B., Micevska, A., Drakalska, E., and Cvetkovski,
A. (2018) Процена на потрошувачката на антибиотици во аптеките во
Општина Делчево. In: Прв конгрес на студенти по општа медицина, 09-10
May 2018, Stip, Macedonia.
- Drakalska, E., Angelovska, B., Sterjova, M., and Stefanovska, T.
(2018) Антитуморна активност на ресвератрол инкорпориран во цврсти
липидни наночестички. In: Прв конгрес на студенти по општа медицина,
09-10 May 2018, Stip, Macedonia.
- Angelovska, B. (2017) Материовигиланца - следење на несакани
дејства на медицинските средства. In: Неправилности, грешки и пропусти
и нивното санирање при стоматолошките интервенции, 11 Nov 2017, Stip,
Macedonia. (Unpublished)
- Ivanovska, V., Angelovska, B., and van Dijk, Liset and Leufkens,
H., and Mantel-Teeuwisse, A. (2017) Impact of the national intervention
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programme on parental knowledge,attitudes and practice of antibiotic use
for respiratory infections. In: European Drug Utilisation Research Group
(EuroDURG) Conference 2017, 15–17 Nov 2017, Glasgow, UK.
- Angelovska, B., Drakalska, E., and Volinkoska, J. (2017) Knowledge
regarding risk factors of hypertension among students in University ,,Goce
Delchev”-Stip. In: The 21st Session of The Balkan Medical days, 06-08 Oct
2017, Sofia, Bulgaria.
- Drakalska, E., Angelovska, B., Cvetkovski, A., Stefanovska, T. (2017)
Formulation and characterization of niosomes as potential nanoparticles for
drug delivery. In: Second International Scientific Conference of the Faculty
of Medical Sciences - SISCFMS 2017, 06-08 Oct 2017, Tetovo, Macedonia.
- Angelovska, B. (2017) Theoretical foundations of National Drug
Policy. In: Second International Scientific Conference of the Faculty of Medical
Sciences – SISCFMS 2017, 6-8 Oct 2017, Tetovo, Macedonia.
Проф. д-р Ана Миновска
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари:
- Petrovski, Mihajlo and Terzieva, Olivera and Minovska, Ana (2017)
Oral lesions associated with wearing prosthetic devices among institutionalized
elderly. In: 22nd Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 4-6
May 2017, Thessaloniki, Greece.
- Minovska, Ana (2017) COMPARATIVE STUDY OF ROOT
SURFACE TOPOGRAPHYAFTER DIFERENT MODE OF DEBRIDEMENT.
In: European Congress of Laser Dentistry 2017, Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria.
- Minovska, Ana (2017) Root surface instrumentation – roughness
following the use of Er:YAG laser. In: EUROPEAN CONGRESS OF LASER
DENTISTRY, 30,31.03,01.04.2017, Plovdiv, Bulgarija. http://eprints.ugd.
edu.mk/id/eprint/17698
- Radojkova-Nikolovska, Vera and Minovska, Ana and Popovska,
Mirjana and Nikolovski, Bruno (2017) THE EFFECTS OF ESTROGEN
HORMONESON PERIODONTAL HEALTH IN MENOPAUSE. In: World
dental congress 2017, 29 september, Madrid, Spain. http://eprints.ugd.edu.mk/
id/eprint/18378
- Nikolovski, Bruno and Radojkova-Nikolovska, Vera and Minovska,
Ana and Popovska, Mirjana and Popovic-Monevska, Danica(2017) NONINVASIVE TECHNIQUES FOR DETECTION OF ORAL PREMALIGNANT
AND MALIGNANT LESIONS. In: World dental congress 2017, 29.0801.09.2017, Madrid, Spain. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/18380
Патувања во странство:
- 23rd Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 4-6 May
2018, Jasi, Romania
- World dental congress, Madrid, 29 September 2017, Madrid, Spain
- Laser academy, September 2017, Plovdiv, Bulgaria
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Доц. д-р Киро Папакоча
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари:
- Papakoca, Kiro (2018) Импланто – протетска рехабилитација кај
лимитирани едентации – предности за долгорочен успех. In: Novi trendovi
vo dentalnata medicina, 26 May 2018, Kumanovo, Macedonia.
- Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and Longurova, Natasa
and Papakoca, Kiro and Zarkova-Atanasova, Julija and Petrovski, Mihajlo
(2018) Influence of pregnancy on oral health. In: Conference on Food Quality
and Safety, Health and Nutrition – NUTRICON 2018, 13-15 Jun 2018, Ohrid,
Macedonia.
- Papakoca, Kiro and Dimova, Cena and Lazarova, Ljupka and
Atanasova, Sandra and Rogoleva, Sonja (2018) Digital Vs. analog x-ray images
and their application in dentistry then and now In: First International Students
Congress in Dental Medicine - 2018, 28-29 March 2018, Stip, Macedonia.
- Papakoca, Kiro and Petrovski, Mihajlo (2018) The beneficial effects
of the PRF membranes in a clinical setting. In: First International Students
Congress in Dental Medicine - 2018, 28-29 March 2018, Stip, Macedonia.
- Papakoca, Kiro (2018) Anatomical and morphological variations of
the maxillary lateral incisor. In: First International Students Congress in Dental
Medicine - 2018, 28-29 March 2018, Stip, Macedonia.
- Papakoca, Kiro and Zhu, Jihe (2017) TCM - providing solutions for
oral pain. In: First International Symposium for Traditional Chinese Medicine,
06 Dec 2017, Stip, Macedonia.
- Papakoca, Kiro and Lazarova, Ljupka and Atanasova, Sandra and
Naskova, Sanja (2017) Side effects of local anesthetics when placing the
implants (Researching the dental offices in city of Stip). In: First International
Symposium for Traditional Chinese Medicine, 06 Dec 2017, Stip, Macedonia.
- Papakoca, Kiro (2017) Current Biomaterials and Surgical Techniques
Used in Oral Implantology. In: International Seminar on Biomaterials and
Regenerative Medicine - BIOREMED 2017 - today’s research for tomorrow
medicine, 05-07 Oct 2017, Timisoara, Romania.
- Papakoca, Kiro and Petrovski, Mihajlo (2017) Современ оралнохируршки протокол за корекција на гингивална насмевка- приказ на
случај. In: 24ti Megjunaroden naucen studentski stomatoloski kongres, 19 - 21
May 2017, Ohrid, R.Makedonija.
- Papakoca, Kiro and Kovacevska, Ivona and Kocovski, Darko and
Papakoca, Gordana and Stefanova, Emilijа (2017) Assessment of the definitive
root canal obturation with Canason - Combipack sealer. In: 22nd Bass Congress,
Contemporary Challenges in Dentistry, 4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece.
- Kocovski, Darko and Petrovski, Mihajlo and Papakoca, Kiro and
Zlatanovska, Katerina and Zarkova-Atanasova, Julija (2017) Hygiene Habits of
Denture Wearers in Shtip. In: 22nd Bass Congress, Contemporary Challenges
in Dentistry, 4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece.
Организирани конгреси:
- Неправилности грешки и пропусти и нивно санирање при
стоматолошките интервенции (организација на симпозиумот) 11.11.2017
- Стоматолошката наука и пракса денес и тука (организација на
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симпозиумот) 24.03.2018
- First international students congress in dental medicine 2018, Didital
VS Analogical 28.03 - 29.03. 2018
- Dental Summer School - Ohrid 2018. (workshop) 13.09.2018
Патувања во странство:
- 11th International Sofia Dental Meeting, 27 – 30 September 2018,
Sofia, Bulgaria.
- International Seminar on Biomaterials and Regenerative Medicine BIOREMED 2017 - today’s research for tomorrow medicine, 05-07 Oct 2017,
Timisoara, Romania.
- Modern Aspects of Implant Dentistry: Computer Guided Surgery, 3 –
7 Juni 2017, Tel Aviv, Izrael.
- Ankylos Congress 2017, 26 - 27 May 2017, Vienna, Austria.
- 22nd Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 4-6 May
2017, Thessaloniki, Greece.
Доц. д-р Сања Нашкова
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари:
- Knowledge in practice, Банско, декември 2017.
- Knowledge - Medical Sciences and health, Будва, мај 2018.
- Knowledge - Medical Sciences and health, Врњачка бања, март, 2018.
- 23rd Balkan Stomatological Society (BaSS), Romania, 10-12 мај 2018.
- First International Symposium for Traditional Chinese Medicine, Штип,
декември 2017.
Доц. д-р Катерина Златановска
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари:
- Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and Longurova,
Natasa and Papakoca, Kiro and Zarkova-Atanasova, Julija and Petrovski,
Mihajlo (2018) Influence of pregnancy on oral health. In: Conference on Food
Quality and Safety, Health and Nutrition – NUTRICON 2018, 13-15 Jun 2018,
Ohrid, Macedonia.
- Longurova, Natasa and Zlatanovska, Katerina and Kovacevska,
Ivona and Denkov, Nikola and Atanasova, Sandra and Toneva, Verica (2018)
Knowledge and attitudes of the parents of 7-12 year old children regarding
the need for interventions of the first permanent molar. In: Knowledge –
International Journal Vol. 23.2, 24-27 May 2018, Budva, Montenegro.
- Zlatanovska, Katerina and Longurova, Natasa and Kovacevska,
Ivona and Dimova, Cena (2018) Use of porcelain veneers in dental offices in
Macedonia. In: 22nd Congress of BaSS, 10-12 May 2018, Jasi, Romania
- Kashuba, Monika and Zlatanovska, Katerina and Longurova, Natasa
(2018) Aesthetic restorations with porcelain veneers. In: First International
Students Congress in Dental Medicine - 2018, 28-29 March 2018, Stip,
Macedonia.
- Zlatanovska, Katerina and Kocovski, Darko and Atanasova, Sandra
(2018) Препарација на заби за безметални надоместоци - коронки и
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фасети. In: First International Students Congress in Dental Medicine - 2018,
28-29 March 2018, Stip, Macedonia.
- Nacevski, Jane and Cekova, Olivera and Zlatanovska, Katerina and
Kocovski, Darko (2018) Identification and most common problems in dental
impressions. In: First International Students Congress in Dental Medicine 2018, 28-29 March 2018, Stip, Macedonia.
- Lazareva, Tatjana and Spasova , Anastasija and Kocovski, Darko and
Zlatanovska, Katerina (2018) Oral health related quality of life on patients
with partial removable dentures. In: First International Students Congress in
Dental Medicine - 2018, 28-29 March 2018, Stip, Macedonia.
- Balshevska, Biljana and Zlatanovska, Katerina and Kovacevska,
Ivona (2018) Prevalence, causes and prevention of post – cementation
hypersensitivity. In: First International Students Congress in Dental Medicine
- 2018, 28-29 March 2018, Stip, Macedonia.
- Stojanova, Stefanija and Joveva, Stefani and Kocovski, Darko and
Zlatanovska, Katerina (2018) Smile design with metal free ceramics. In:
First International Students Congress in Dental Medicine - 2018, 28-29 March
2018, Stip, Macedonia.
- Joleski, Petar and Nanev, Stefan and Longurova, Natasa and
Zlatanovska, Katerina (2018) The manufacture of inlays throughout the
dental clinics in the Municipality of Shtip. In: First International Students
Congress in Dental Medicine - 2018, 28-29 March 2018, Stip, Macedonia.
- Zlatanovska, Katerina (2018) Естетска реставрација со
порцелански фасети - денес и тука. In: 7ми симпозиум на Универзитет
Гоце Делчев Штип, Факултет за медицински науки “Стоматолошка наука
и пракса - денес и тука”, 24 March 2018, Stip, Macedonia. (Unpublished)
- Zlatanovska, Katerina (2018) Естетски реставрации со
порцелански фасети. In: Симпозиум со меѓународно учество, ДДДММ
Стоматолошко здружение на Македонија “Современи концепции во
дентална медицина”, 3 March 2018, Prilep, Macedonia. (Unpublished)
- Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and Longurova,
Natasa and Atanasova, Sandra and Petrovski, Mihajlo (2017) Бруксизам
- ноќно шкрипење. In: Knowledge in practice, 15-17 Dec 2017, Bansko,
Bulgaria.
- Kovacevska, Ivona and Longurova, Natasa and Zlatanovska,
Katerina and Petrovski, Mihajlo and Georgiev, Zlatko (2017) Грижата
за оралното здравје кај студентите од различни факултети. In:
Knowledge - International Journal Scientific and applicative papers, 15-17
Dec 2017, Bansko, Bulgaria.
- Longurova, Natasa and Kovacevska, Ivona and Denkov, Nikola
and Zlatanovska, Katerina and Toneva, Verica (2017) Дентални
каректеристики кај булимични пациенти. In: Knowledge in Practice, 1214 Dec 2017, Bansko, Bulgaria. (Submitted)
- Kovacevska, Ivona and Longurova, Natasa and Zlatanovska,
Katerina and Petrovski, Mihajlo and Gorgiev, Zlatko (2017) Грижата за
оралното здравје кај студентите од различни факултети. In: Knowledge
in practice. (Submitted)
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- Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and Dimova, Cena
and Longurova, Natasa and Naskova, Sanja (2017) Traditional Chinese
medicine and oral health. In: First International Symposium for Traditional
Chinese Medicine, 06 Dec 2017, Stip, Macedonia.
- Zlatanovska, Katerina and Dimova, Cena and Zarkova, Julija and
Korunoska Stevkovska, Vesna and Gigovski, Nikola and Kocovski, Darko
(2017) Oral hygiene in patients with fixed prosthodontic restorations. In:
Nutricon 2017” Food Quality and Safety Health and Nutrition, 5-7 Oct 2017,
Skopje, Macedonia.
Организирање симпозиуми:
- Неправилности грешки и пропусти и нивно санирање при
стоматолошките интервенции (организација на симпозиумот) 11.11.2017
- Стоматолошката наука и пракса денес и тука (организација и
активно учество на симпозиумот) 24.03.2018
Патувања во странство:
- 24-27 May 2018, Budva, Montenegro; Knowledge in practice.
- 15-17 Dec 2017, Bansko, Bulgaria; Knowledge in practice.
Проф. д-р Гордана Панова
- Академски престој за соработка на Медицинскиот факултет во
Малме, Шведска,од 25 02 2018 до 05 03 2018 година
Учество на Конгреси и патувања во странство:
- од 28 .09 до 03-10 2017 година поради учество на Четиринаесетата
меѓународна конференција KNOWLEDGE IN PRACTICE, која ќе се
одржи во периодот од 29-09 до.02-10.2017 во Агиа Тријада,Грција.
- Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi (2017) Болести и
деформитети кои се јавуваат во училишната возраст како резултат
на неправилна исхрана и лоши навики. Knowledge - International Journal,
Scientific Papers, 19 (4). pp. 1529-1537. ISSN 2545-4439
- Panova, Gordana and Stamenkova, Sanja (2017) Стресот кај
здравствените работници и неговата поврзаност со задоволството
кај пациентите. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 19 (4).
pp. 1543-553. ISSN 2545-4439
- Oд 15-17 декември 2017 година поради учество на Петнаесетта
интернационална конференција KNOWLEDGE IN PRACTICE, која ќе се
одржи во периодот од 15-17.12.2017 во Банско, Република Бугарија
- Panova, Gordana and Shumanov, Gjorgi and Gazepov,
Strahil and Dzidrova, Violeta and Dimova, T and Petrova, Marina (2017) The
role of the nurse in obstetrics. Knowledge - International Journal, Scientific
Papers, 20 (4). pp. 2119-2125. ISSN 2545-4439
- Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi (2017) Diseases in school
children resulting from improper diet. Knowledge - International Journal,
Scientific Papers, 20 (20.4). pp. 537-542. ISSN 2545-4439
- Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi and Nikolovska,
Lence and Dzidrova, Violeta (2017) A presentation of children with congenital
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anomalies in the municipality of Stip. Knowledge - International Journal,
Scientific Papers, 20 (20.4). pp. 527-536. ISSN 2545-4439
- Од 22-29 март 2018 година поради учество на 10-ти
Интернационален конгрес на медицина,која ќе се одржи во периодот од
22-29.03.2018 во Солун Грција.
- Гордана Панова. Incidence of haemophilia, genealogical inheritance
and transmission of haemophilia into a family line in Macedonia Gordana
Panova , Irena Kjosevska, Blagica Panova Faculty of Medical Sciences,
University “Goce Delcev” Stip, Macedoni
- Oд 15-19 март 2018 година поради учество на Шеснаесетта
интернационална конференција KNOWLEDGE IN PRACTICE, која ќе се
одржи во периодот од 15-19.03.2018 во Врњачка Бања, Република Србија.
- Panova, Gordana and Stanoevska, Snezana and Simonovska,
Ljiljana and Sumanov, Gorgi (2018) Нега и третман на стари лица.
Knowledge - International Journal Scientific Papers, 22 (5). pp. 1169-1172.
ISSN 1857-923X / 2545-4439 (print) KNOWLEDGE – International Journal
Vol. 22.5 Vrnjacka Banja, Serbia, March, 2018
- Panova, Gordana (2018) Stress management in health workers
in order to improve the satisfaction of patients. Knowledge - International
Journal Scientific Papers, 22 (5). pp. 1445-1453. ISSN 1857-923X / 25454439 (print) KNOWLEDGE – International Journal Vol. 22.5 Vrnjacka Banja,
Serbia, March, 2018 1445
- Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi and Nikolovska,
Lence and Dzidrova, Violeta (2017) A presentation of children with congenital
anomalies in the municipality of Stip. Knowledge - International Journal,
Scientific Papers, 20 (20.4). pp. 527-536. ISSN 2545-4439
- Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi (2017) Diseases in school
children resulting from improper diet. Knowledge - International Journal,
Scientific Papers, 20 (20.4). pp. 537-542. ISSN 2545-4439
- Panova, Gordana and Taseva, Lence and Sumanov,
Gorgi and Dzidrova, Violeta (2017) Improper nutrition and diseases in preschool children. In: Twelfth International Scientific Conference “Knowledge
without borders”, 31 March-2 Apr 2017, Vrnjacka Banja, Serbia.
- Учество на ESPID 2018 – The 36th Annual Meeting of the European
Society for Paediatric Infectious Diseases. Congress Dates: May 29 – June 2,
2018. Malmo, Sweden.
- Gordana Panova-Good coverage immunization of the population is
needed to reduce the risk of transmitting the disease to susceptible individuals
with inone population. 36th Annual Meeting of the European Society for
Paediatric Infectious Diseases. Congress Dates: May 29 – June 2, 2018.
Malmo, Sweden.
- Oд 20 .09 до 25-09 2018 година учество на 6.Kongres Udruzenja
anesteticara med.sestri/tehnicara,intenzivne terapije,reanimacije,urgentne
medicine I transfuzije u BIH-puls sa Megunarodnim ucescem –Mostar-BIH
od 21-09-23.09.2018g.
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- Gordana
Panova-OBRAZOVANJE
I
SPECIJALIZACIJA
ANESTETICARA U MAKEDONIJI-6.Kongres Udruzenja anesteticara med.
sestri/tehnicara,intenzivne terapije,reanimacije,urgentne medicine I transfuzije
u BIH-puls sa Megunarodnim ucescem –Mostar-BIH od 21-09-23.09.2018g
- Gordana Panova-Tretman na bolka predizvikana od hronicen
degenerativen reumatizam 6.Kongres Udruzenja anesteticara med.sestri/
tehnicara,intenzivne terapije,reanimacije,urgentne medicine I transfuzije u
BIH-puls sa Megunarodnim ucescem –Mostar-BIH od 21-09-23.09.2018g - Од 24 до 27 05.2018 година, 17-та Интернационална конференцја
во Будва, Црна Гора во KNOWLEDGE IN PRACTICE
- .Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi and Panova,
Blagica and Panovska, Rodne (2018) 2018 година Застапеност на
дебелината кај младата популација. Knowledge – International Journal, 23
(23.2). pp. 725-732. ISSN 2545-4439KNOWLEDGE – International Journal
Vol. 23.2 Budva, Montenegro, May, 2018
- Panova, Gordana and Krstevska, Simona and Sumanov,
Gorgi and Panova, Blagica and Nikolovska, Lence (2018) Социјално медицински аспект на деца со Даунов синдром. Knowledge - International
Journal Scientific Papers, 23 (2). pp. 739-745. ISSN 1857-923X / 2545-4439
(print) KNOWLEDGE – International Journal Vol. 23.2 Budva, Montenegro,
May, 2018
- Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi and Dzidrova,
Violeta and Petrova, Marina and Donakova, Violeta and Simonovska,
Ljiljana(2018) Улогата на здравствените работници во едукација на
пациенти со алергиски реакции. Knowledge - International Journal Scientific
Papers, 22 (5). pp. 1445-1450. ISSN 1857-923X / 2545-4439 (print)
- Учество на Oсумнаесетата меѓународна конференција
KNOWLEDGE IN PRACTICE, која се одржи во периодот од 27-09 до.2910.2018 во Агиа Тријада,Грција. http://globalimpactfactor.com/knowledgeinternationaljourna
- Гордана Панова-Улога на здравствениот работник во превенција,
дијагноза и прогноза на малигни заболувања, Oсумнаесетата меѓународна
конференција KNOWLEDGE IN PRACTICE, која се одржи во периодот
од 27-09 до.29-10.2018 во Агиа Тријада,Грција
- Гордана Панова-СОЦИЈАЛНО ЕКОНОМСКИ АСПЕКТ
И ТРЕТМАН НА ЛИЦАТА СО МОЗОЧЕН УДАР- Oсумнаесетата
меѓународна конференција KNOWLEDGE IN PRACTICE, која се одржи
во периодот од 27-09 до.29-10.2018 во Агиа Тријада,Грција
- Гордана Панова-Исхрана и третман на трудница- Oсумнаесетата
меѓународна конференција KNOWLEDGE IN PRACTICE, која се одржи
во периодот од 27-09 до.29-10.2018 во Агиа Тријада,Грција
Проф. д-р Ивона Ковачевска.
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари:
- Andreevski, Aleksandar and Kovacevska, Ivonaand Longurova,
Natasa (2018) Modified Direct Composite Resin Bonded Bridge. In: First
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International Students Congress in Dental Medicine - 2018, 28-29 March
2018, Stip, Macedonia.
- Kovacevska, Ivona (2018) Тераписки модалитети на третите молари.
In: „Актуелности во денталната медицина” Симпозиум со меѓународно
учество, 30 Jun 2018, Strumica, Macedonia.
- Longurova, Natasa and Zlatanovska, Katerina and Kovacevska,
Ivona and Denkov, Nikola and Atanasova, Sandra and Toneva, Verica (2018)
Knowledge and attitudes of the parents of 7-12 year old children regarding
the need for interventions of the first permanent molar. In: Knowledge –
International Journal Vol. 23.2, 24-27 May 2018, Budva, Montenegro.
- Longurova, Natasa and Kovacevska, Ivona and Kirova, Anita and
Pandova, Frosina (2018) Mineral trioxide aggregate material use in dental
pathology. In: First International Students Congress in Dental Medicine - 2018,
28-29 March 2018, Stip, Macedonia.
- Balshevska, Biljana and Zlatanovska, Katerina and Kovacevska,
Ivona (2018) Prevalence, causes and prevention of post – cementation
hypersensitivity. In: First International Students Congress in Dental Medicine
- 2018, 28-29 March 2018, Stip, Macedonia.
- Организирање на Симпозиум „ НЕПРАВИЛНОСТИ, ГРЕШКИ
И ПРОПУСТИ И НИВНО САНИРАЊЕ ПРИ СТОМАТОЛОШКИТЕ
ИНТЕРВЕНЦИИ “ , Факултет за медицински науки, Дентална медицина –
Штип, 11.11.2018 година
- Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and Longurova, Natasa
and Atanasova, Sandra and Petrovski, Mihajlo (2017) Бруксизам - ноќно
шкрипење. In: Knowledge in practice, 15-17 Dec 2017, Bansko, Bulgaria.
- Kovacevska, Ivona and Longurova, Natasa and Zlatanovska, Katerina
and Petrovski, Mihajlo and Georgiev, Zlatko (2017) Грижата за оралното
здравје кај студентите од различни факултети. In: Knowledge - International
Journal Scientific and applicative papers, 15-17 Dec 2017, Bansko, Bulgaria.
- Kovacevska, Ivona and Toneva, Verica and Toneva, Aleksandra and
Atanasova, Sandra and Kocovski, Darko (2017) Орално-хигиенска грижа за
пациенти со гастроинтестинални заболувања. In: Knowledge - International
Journal Scientific and applicative papers Vol 20.4, 15-17 Dec 2017, Bansko,
Bulgaria.
- Longurova, Natasa and Kovacevska, Ivona and Denkov, Nikola and
Zlatanovska, Katerina and Toneva, Verica (2017) Дентални каректеристики
кај булимични пациенти. In: Knowledge in Practice, 12-14 Dec 2017, Bansko,
Bulgaria.
- Kovacevska, Ivona and Longurova, Natasa and Zlatanovska, Katerina
and Petrovski, Mihajlo and Gorgiev, Zlatko (2017) Грижата за оралното
здравје кај студентите од различни факултети. In: Knowledge in practice.
- Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and Dimova, Cena and
Longurova, Natasa and Naskova, Sanja (2017) Traditional Chinese medicine
and oral health. In: First International Symposium for Traditional Chinese
Medicine, 06 Dec 2017, Stip, Macedonia.
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- Kovacevska, Ivona (2017) Современ тераписки пристап при
експонирана пулпа. In: „Актуелности во денталната медицина” Симпозиум
со меѓународно учество, 21 Oct 2017, Bitola, Macedonia.
- Kovacevska, Ivona (2017) Современи тераписки модалитети при
длабоките кариозни лезии. In: Български зъболекарски съiоз рк на БЗС
Благоевград Национален форум по Дентална медицина, 06-08 Oct 2017,
Bansko, Bulgaria.
- Denkova, Natasa and Kovacevska, Ivona (2017) The importance of
diet in diet in the prevention of caries. In: Nutricon 2017” Food Quality and
Safety Health and Nutrition, 5-7 Oct 2017, Skopje, Macedonia.
Патувања во странство:
- Посета на Универзитетот во Малме, Шведска од 05 – 10. 02. 2018
година.
- Посета на Универзитетот во Ниш, Србија 06. 07.2018 година.
Проф. д-р Татјана Рушковска
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари и патувања во
странство:
- Организација и учество во својство на домаќин на STSM (Short
Term Scientific Mission) во рамките на меѓународниот проект COST FA1403
– POSITIVe, 16.08. - 16.09.2018, клиника „Жан Митрев“ во Скопје.
- Ментор на студенти за усна презентација на Прв конгрес на студенти
по општа медицина: “Grapefruit juice-Drug Interactions: Bittersweet secret”
Boris Roglev, Marija Kondeva, Tatjana Ruskovska, Stip, 09-10.05.2018.
- Учество на тренинг школа во рамките на меѓународниот NATO
проект “A Field Detector for Genotoxicity from CBRN and Explosive
Devices”, Софија, Бугарија, 12-15. 03. 2018 година.
https://genesensebg.com/the-training-course-monday-march-12th-tothursday-march-15th-2018-in-sofia/
- Учество на работен состанок во рамките на меѓународниот
проект COST FA1403 во Дубровник, Хрватска, 06 - 07. 03. 2018 год., со
презентации и самостојно раководење на сесиите на работната група Cell
and Molecular Targets.
- Презентација на тема: “Plant food bioactives and cardiometabolic
health” на семинарот “GENES AND THE ENVIRONMENT”, организиран
во рамките на вториот состанок на ко-директорите на меѓународниот
NATO проект “A Field Detector for Genotoxicity from CBRN and Explosive
Devices”, Stip, 16.02.2018.
- Организација на вториот состанок на ко-директорите на
меѓународниот NATO проект со наслов: “A Field Detector for Genotoxicity
from CBRN and Explosive Devices”, Skopje-Stip,15-16. 02. 2018.
https://genesensebg.com/the-second-project-management-andconsultation-pmc-2-meeting/
- Ruskovska, Tatjana (2017) Plant food bioactives: from total antioxidant
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capacity to gene expression and beyond. In: 1st International Symposium for
TCM and Integrative Medicine, 06 Dec 2017, Stip, Macedonia.
- Smilkov, Katarina and Petreska Ivanovska, Tanja and Ruskovska,
Tatjana and Mladenovska, Kristina (2017) Influence of microencapsulated
probiotic intake on myeloperoxidase activity in TNBS-induced colitis in rats.
In: 6thNutriOx Atelier 2017, 27-29 Sept 2017, Strasbourg, France.
- Ruskovska, Tatjana (2017) Bioinformatic analysis of nutrigenomics
data of plant food bioactives extracted from in-vitro and in-vivo studies. In: 6th
Working Groups meeting and 4th MC meeting of COST Action FA1403, 19-21
Sept 2017, Thessaloniki, Greece. (Unpublished)
Проф. д-р Емилија Јаневиќ
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари:
- Состанок на експерти организиран од одделот за Radioisotope
Products and Radiation technology, 9-13 Октомври 2017, Виена, Австрија.
- Меѓународна Агенција за Атомска Енергија
- “Technical Meeting on Regulatory Aspects of Radiopharmaceutical
Production
- 7-ми Балкански Конгрес по Нуклеарна медицина, Сараево, Босна
и Херцеговина, 9 – 12 Мај, 2018
- Поканет предавач со две усни презентации (Пленарна сесија на
отворање) и ко/автор на 3 постер презентации
- 18-ти Биенален Конгрес по Нуклеарна медицина на Африка,
Асоцијација по Нуклеарна медицина на Јужна Африка (SASNM Congress),
10-12 Август 2018, Преторија, Јужна Африка
Поканет предавач – усна презентација
- Учество на Scientific Forum “Nuclear Techniques in Human Health:
Prevention, Diagnosis and Treatment”, Генералната Конференција на
Меѓународна Агенција за Атомска Енергија, 18-20 Септември, 2017
- Учество на Европски Симпозиум за Радиофармација, 5-8 Април,
2018, Гронингем, Холандија.
Ко-автор на 3 постер презентации, состанок како член на групата
за радиофармација на Европската Асоцијација за нуклеарна медицина и
преседавач на сесија за Регулатива како член на група 14 на Европската
Фармакопеа.
- Присуство на состанок “GE PET RADIOPHARMACY FORUM”,
19-21 Октомври, 2017, Виена, Австрија.
- Присуство на редовен состанок за ревизија на Европска
Фармакопеа, член на група 14 / радиофармација, 29-30 Мај 2018, Стразбур,
Франција
- Присуство на координативен состанок на експерти за “Постапки
за обезбедување на квалитет во нуклеарна медицина, постапки за земјите
од Африка – Task Force meeting on QUANUM procedures in Africa”, 2/8
Септември 2018 година, Виена, Австрија
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Проф. д-р Светлана Јовевска
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари и патувања во
странство:
- Во грција
Jovevska, Svetlana and Baldzieva, Sanja (2017) Variation of the form
of the foramen occipitale magnum. In: Knowledge - International Journal
Scientific and applicative papers Vol 19.4, 29 Sept -1 Oct 2017, Agia Triada,
Greece
- Црна Гора
Jovevska, Svetlana and Zisovska, Elizabeta and Nikolovska, Lence
(2018) Anatomical variations of mental foramen in adult human mandibules.
Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 23.2 (2). pp. 431-434.
ISSN 2545-4439 (In Press)
Jovevska, Svetlana and Zisovska, Elizabeta (2018) Challenges and
opportunities in teaching pediatrics. Knowledge - International Journal,
Scientific Papers, 23.2 (2). pp. 431-434. ISSN 2545-4439
- Бугарија
Nikolovska, Lence and Milenkovski, Robert and Krstev, Toshe and
Jovevska, Svetlana (2017) Rehabilitation of fractures in children’s age.
Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 20 (4).
pp. 1987-1990. ISSN 1857-92
- Србија
Jovevska, Svetlana and Zisovska, Elizabeta and Nikolovska, Lence
(2018) Variation of Human Renal Artery. Knowledge - International Journal,
Scientific Papers, 25 (5). pp. 1441-1444. ISSN 2545-4439
Zisovska, Elizabeta and Jovevska, Svetlana (2018) The relationship
between maternal body mass index and offspring birth weight. Knowledge International Journal, Scientific Papers, 22 (5). pp. 1397-1401. ISSN 25454439
Jovevska, Svetlana and Zisovska, Elizabeta and Baldzieva, Sanja and
Andova, Emilija and Sazdova, Radojka (2018) Anatomical variations of
mental foramen in adult human mandibles. In: 55. Kongres Antropološkog
Društva Srbije, 23-26 May 2018, Zlatibor, Serbia.
Zisovska, Elizabeta and Jovevska, Svetlana (2018) The anthropometry
of the term newborn infant. In: 55. Kongres Antropološkog Društva Srbije, 2326 May 2018, Zlatibor, Serbia.
- Учество на првиот студентски конгрес по општа медицина на УГД
–Штип
Доц. д-р Наташа Лонгурова
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари и патувања во
странство:
- Katerina Zlatanovska, Ivona Kovacevska, Natasa Longurova,
Sanja Naskova, Julija Zarkova-Atanasova, Sandra Atanasova (2018) MOST
COMMON MISTAKES AND COMPLICATIONS IN IMPRESSIONS AT FIXED-
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PROSTHODONTIC CONSTRUCTIONS In: Knowledge – International
Journal Vol. 23.2, 24-27 May 2018, Budva, Montenegro.
- Darko Kochovski, Verica Toneva, Katerina Zlatanovska, Sandra
Atanasova, Natasha Longurova, Sonja Rogoleva (2018) Орална хигиена кај
мобилни протетски помагала In: Knowledge – International Journal Vol.
23.2, 24-27 May 2018, Budva, Montenegro.
- Aleksandra Toneva Nikolova, Verica Toneva, Ivona Kovachevska,
Natasha Longurova, Darko Kochovski,Sonja Rogoleva (2018)
HELICOBACTER PYLORI AS REASON IN ORAL DISEASES AND GIT
DISEASES In: Knowledge – International Journal Vol. 23.2, 24-27 May 2018,
Budva, Montenegro.
- Сандра Атанасова, Ивона Ковачевска, Сања Нашкова, Верица
Тонева, Катерина Златановска, Наташа Лонгурова (2018) НЕСАКАНИ
ЕФЕКТИ НА ОРТОДОНТСКИОТ ТРЕТМАН
In: Knowledge –
International Journal Vol. 23.2, 24-27 May 2018, Budva, Montenegro.
- Longurova, Natasa and Zlatanovska, Katerina and Kovacevska,
Ivona and Denkov, Nikola and Atanasova, Sandra and Toneva, Verica (2018)
Knowledge and attitudes of the parents of 7-12 year old children regarding
the need for interventions of the first permanent molar. In: Knowledge –
International Journal Vol. 23.2, 24-27 May 2018, Budva, Montenegro.
- Kashuba, Monika and Zlatanovska, Katerina and Longurova, Natasa
(2018) Aesthetic restorations with porcelain veneers. In: First International
Students Congress in Dental Medicine - 2018, 28-29 March 2018, Stip,
Macedonia.
- Longurova, Natasa and Kovacevska, Ivona and Kirova, Anita and
Pandova, Frosina (2018) Mineral trioxide aggregate material use in dental
pathology. In: First International Students Congress in Dental Medicine - 2018,
28-29 March 2018, Stip, Macedonia. (Submitted)
- Andreevski, Aleksandar and Kovacevska, Ivona and Longurova,
Natasa (2018) Modified Direct Composite Resin Bonded Bridge. In: Digital
vs Analogical in Dental Medicine- First International Students Congress in
Dental Medicine - 2018, 28-29 March 2018, Stip, Macedonia. (Submitted)
- Longurova, Natasa and Atanasova, Sandra and Markoska, Aleksandra
and Brsakoska, Izabela (2018) Tooth discolorations after dental interventions.
In: First International Students Congress in Dental Medicine - 2018, 28-29
March 2018, Stip, Macedonia. (Submitted)
- Longurova, Natasa and Toneva, Verica and Georgieva, Zorka and
Talevska, Sara (2018) Use of the teeth whitening procedure by dental medicine
students. In: First International Students Congress in Dental Medicine - 2018,
28-29 March 2018, Stip, Macedonia. (Submitted)
- Joleski, Petar and Nanev, Stefan and Longurova, Natasa and
Zlatanovska, Katerina (2018) The manufacture of inlays throughout the dental
clinics in the Municipality of Shtip. In: First International Students Congress in
Dental Medicine - 2018, 28-29 March 2018, Stip, Macedonia.
- Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and Longurova, Natasa
and Atanasova, Sandra and Petrovski, Mihajlo (2017) Бруксизам - ноќно
шкрипење. In: Knowledge in practice, 15-17 Dec 2017, Bansko, Bulgaria.
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- Kovacevska, Ivona and Longurova, Natasa and Zlatanovska, Katerina
and Petrovski, Mihajlo and Georgiev, Zlatko (2017) Грижата за оралното
здравје кај студентите од различни факултети. In: Knowledge International Journal Scientific and applicative papers, 15-17 Dec 2017,
Bansko, Bulgaria.
- Longurova, Natasa and Kovacevska, Ivona and Denkov, Nikola and
Zlatanovska, Katerina and Toneva, Verica (2017) Дентални каректеристики
кај булимични пациенти. In: Knowledge in Practice, 12-14 Dec 2017,
Bansko, Bulgaria. (Submitted)
- Kovacevska, Ivona and Longurova, Natasa and Zlatanovska, Katerina
and Petrovski, Mihajlo and Gorgiev, Zlatko (2017) Грижата за оралното
здравје кај студентите од различни факултети. In: Knowledge in
practice. (Submitted)
- Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and Dimova, Cena and
Longurova, Natasa and Naskova, Sanja (2017) Traditional Chinese medicine
and oral health. In: First International Symposium for Traditional Chinese
Medicine, 06 Dec 2017, Stip, Macedonia.
Факултет за медицински науки беше посетен од професори од
странство:
- Проф. д-р Александар Митич од Медицински факултет во Нишу,
Вонреден професор, Продекан. Професорот беше поканет од од проф.
д-р Ивона Ковачевска како предавач на симпозиум дентална медицина
11.11.2017 и предавач на прв студентски конгрес по дентална медицина
28 – 29 03. 2018
- Проф. д-р Саша Станковиќ од Медицински факултет во Нишу,
Редовен професор. Професорот беше поканет од од проф. д-р Ивона
Ковачевска како предавач на симпозиум дентална медицина 11.11.2017 и
предавач на прв студентски конгрес по дентална медицина 28 – 29 03. 2018
год.
- Проф. д-р Нориа Барбу е раководител на Одделот за орална
имплантологија за лиценцирање на студентите и на програмата за Мастер
студии по имплантологија на Титу Мајореску универзитетот во Букурешт,
Романија. Д-р Нориа Барбу е декан на Факултетот за Дентална Медицина
во Титу Мајореску Универзитетот, Букурешт, Романија. Професорот
беше поканетѕ од доц. Д-р Киро Папакоча.
- Проф. д-р Драган Карсич, редовен професор од Медицински
факултет во Ниш. На Факултет за медицински науки одржува настава по
предметот Максилофацијална хирургија.
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ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
Вовед
Декан - проф. д-р Цвета Мартиновска Банде, избран на 108. седница
на Наставно - научен совет на Факултет за информатика, одржана на ден
24.8.2015 година
Структура
Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Презиме и име
Гичев Владо
Мартиновска Банде
Цвета
Коцески Сашо
Коцеска Наташа
Милева Александра
Утковски Зоран
Стојановиќ Игор
Здравев Зоран
Делипетрев Благој
Крстев Александар
Лукаревски Мартин
Златановска
Билјана
Кокаланов Васко
Максимова Наташа
Лазарова Лимонка
Стојанов Доне
Биков Душан
Митева Марија
Карамазова Елена
Вета Буралиева
Јасмина

21

Златев Зоран

22

Стојанова
Александра

23

Коцалева Мирјана

24

Велинов
Александар

ред. проф.

Во редовен
работен
однос
да

ред. проф.

да

вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
вон.проф
вон. проф.

да
да
да
да
да
да
да
да
да

доцент

да

доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
асистент
докторанд
асистент
докторанд
асистент
докторанд
асистент
докторанд
асистент
докторанд

да
да
да
да
да
да
да

Звање

да
да
да
да
да

Со договор за
ангажирање
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28

Атанасова Пачемска Татјана
Светлана
Кордумова
Трајанова
Ѓеоргиева Никица

29

Давчева Валентина

30

Габриела
Богатинова

26
27

ред. проф

да- ЕТФ

насловен доцент
секретар
референт за
студентски
прашања
технички
секретар

да
да
да
да

Катедри
Во состав на Факултетот за информатика влегуваат следниве катедри:
Назив на катедра: Применета математика
Области (дисциплини) на истражување:
10912 Применета математика и математичко моделирање
10913 Програмирање
10907 Математичка статистика и операциони истражувања
11004 Нумеричка анализа
11008 Оптимизација
11011 Друго
Наставници и соработници распоредени на Катедрата:
д-р Владо Гичев, д-р Билјана Златановска, м-р Васко Кокаланов, м-р
Александра Ристеска
Раководител на Катедра - д-р Владо Гичев
Предмети распоредени на Катедрата:

2FI130212
2FI101712
2FI132312
2FI133612
2FI131012
2FI134112
2FI134512
2FI100212
2FI133712
2FI134712
2FI134612

Академско пишување
Нумерички методи
Основи на геоинформатика
Основи на операциони истражувања
Сметачки алатки во инженерство
Компјутерски практикум 1 (Matlab)
Компјутерски практикум 2 (Matlab)
Основи на програмирање
Програмски јазик
Динамички системи и хаос
Теорија на динамички системи
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2FI134012
2FI134412
2FI134912

Компјутерски практикум 1 (Mathematica)
Компјутерски практикум 2 (Mathematica)
Линеарно програмирање

Назив на катедра: Математика и статистика
Области (дисциплини) на истражување:
109- Математика
513- Статистика
Наставници и соработници распоредени на Катедрата:
д-р Татјана Атанасова Пачемска, д-р Мартин Лукаревски, м-р
Лимонка Лазарова,м-р Марија Митева, м-р Јасмина Буралиева, м-р
Елена Гелова,
Раководител на Катедра - д-р Татјана Атанасова Пачемска
Предмети распоредени на Катедрата:
2FI131212
2FI130712
2FI131112
2FI130412
2FI130312
2FI100112
2FI100412
2FI130812

Алгебарски структури
Веројатност и статистика
Геометриски трансформации
Дискретна математика
Линеарна алгебра
Математика I
Математика II
Теорија на веројатност

2FI103212
2FI103812

Аналитичка геометрија
Векторски простори

2FI103112

2FI103312
2FI104112
2FI103512
2FI103012
2FI104012
2FI104212
2FI102912
2FI103612
2FI103912
2FI103412
2FI103712
2FI130412
2FI135212
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Алгебра

Диференцијални равенки

Елементарна математика со практикум
Комплексни функции
Математичка анализа
Методика на наставата по математика 1
Методика на наставата по математика 2
Множества и логика
Статистика
Теорија на броеви и полиноми
Топологија

Финансиска математика
Дискретна математика
ИКТ во наставата по математика

Годишен извештај

2FI135012

2FI134212
2FI134812
2FI134312
2FI135112
2FI133812
2FI133912
2FI104312
2FI104412
2FI104512
2FI 104712

Историја на математиката

Комбинаторика
Нацртна геометрија
Неравенства
Образовен математички софтвер
Одбрани поглавја од геометрија
Тригонометрија
Математика ( за економисти)
Финансиска и актуарска математика
Статистика (за бизнис)
Линеарни трансформации
Калкулации
математика - ФОН
Економска статистика
Здравствена статистика и анализа на податоци
Математика (универзитетски изборен предмет)

Назив на катедра: Компјутерски технологии и интелигентни
системи
Области (дисциплини) на истражување:
11000 Информатика
11001Теорија на системи и контрола
11003 Програмски јазици и системи
11005 Вештачка интелигенција
11007 Алгоритми
11010 Развивање на софтвер и бази на податоци
11011 Друго
21205 Вештачка интелигенција и системи
21203 Бази на податоци
21201 Програмски јазици и технологии
21208 Друго
Наставници и соработници распоредени на Катедрата:
д-р Наташа Коцеска, д-р Сашо Коцески,д-р Цвета Мартиновска,
д-р Александра Милева, д-р Наташа Стојковиќ, д-р Доне Стојанов, м-р
Душан Биков, м-р Александра Стојанова
Раководител на Катедра - д-р Наташа Коцеска
Предмети распоредени на Катедрата:
2FI101012
2FI102112

Бази на податоци
Безбедност на компјутерски системи
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2FI133312
2FI102312
2FI100812
2FI131512
2FI133212
2FI101312
2FI131812
2FI132712
2FI130112
2FI132012
2FI131412
2FI132812
2FI100512
2FI131712
2FI132112
2FI102512
2FI132212
2FI101212
2FI100712
2FI101912
2FI101112
2FI131312

Биоинформатика
Вештачка интелигенција
Визуелно програмирање
Вовед во криптографија
Вовед во мобилни технологии
Графика и визуелизација
Дизајн и архитектура на софтвер
Интеракција компјутер корисник
Интернет технологии
Мултимедија
Напредни алгоритми
Напредно програмирање во Java
Објектно-ориентирано програмирање
Моделирање и симулации
Основи на податочно рударење и складишта
Основи на роботика
Програмирање во реално време
Софтверско инженерство
Структури на податоци и алгоритми
Управување со софтверски проекти
Компјутерски мрежи
Мрежни протоколи

Назив на катедра: Компјутерско инженерство и комуникациски
технологии
Области (дисциплини) на истражување:
21200 Архитектура на сметачки системи
21202 Информациони системи и мрежи
21204 Обработка на информации
21206 Процесирање на податоци
21207 Организација и методологија на проектирање на сметачки
системи
22400 Теорија на информации и комуникации
21208 Друго
Наставници и соработници распоредени на Катедрата:
д-р Зоран Утковски, д-р Игор Стојановиќ, м-р Зоран Златев
Раководител на Катедра - д-р Зоран Утковски
Предмети распоредени на Катедрата:
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2FI100912
2FI100612
2FI102212
2FI102612
2FI130512
2FI100312
2FI130612
2FI101512
2FI130912
2FI101812
2FI132512
2FI132912
2FI131912
2FI101612
2FI132412

Архитектура на компјутери
Дигитална логика
Дигитални комуникации
Дигитално процесирање на сигнали
Електроника
Електротехника
Компјутерски електронски елементи
Оперативни системи
Сигнали и системи (Основи на телекомуникации)
Теорија на информации
Управување и складирање на податоци
Мобилни и безжични мрежи
Мрежни оперативни системи
Микрокомпјутерски системи
Сензорски системи

Назив на катедра: Информациски технологии
Области (дисциплини) на истражување:
11002 Информациони системи и програмирање
11010 Развивање на софтвер и бази на податоци
11011 Друго
21202 Информациони системи и мрежи
Наставници и соработници распоредени на Катедрата:
д-р Зоран Здравев, д-р Благој Делипетрев, д-р Александар Крстев
Раководител на Катедра - д-р Зоран Здравев
Предмети распоредени на Катедрата:

2FI133512
2FI102012
2FI131612
2FI132612
2FI133112
2FI133412
2FI102712
2FI102812
2FI133012
2FI102412
2FI101412

Бизнис информациски системи
Информациски системи
ИТ инфраструктура
Развој на информациски системи
Системи за електронско учење
Управување со ИТ проекти
Веб сервиси и XML
Дистрибуирани компјутерски системи
Инфраструктура на облак и сервиси
Облак технологии
Интернет програмирање
Електронско учење (универзитетски изборен предмет)
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Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот совет
142. седница на ННС одржана на 13.11.2017 година:
Усвојување на записник од 141. седница
Одлука за одбивање кандидат за запишување на втор циклус студии
(Џевдет Хаса)
Одлука по барање од вработен на Факултет за информатика за отсуство
во периодот од 30.11.2017 година до 3.12.2017 година поради учество
на Семинарот по теорија на кодирање „Професор Стефан Додунеков”
во Чифлик, Тројан, Република Бугарија (Александра Милева)
Одлука по барање од вработен на Факултет за информатика за отсуство
во периодот од 30.11.2017 година до 3.12.2017 година поради учество
на Семинарот по Теорија на кодирање „Професор Стефан Додунеков”
во Чифлик, Тројан, Република Бугарија (Душан Биков)
Одлука по барање од вработен на Факултет за информатика за отсуство
во периодот од 22.11.2017 година до 27.11.2017 година поради учество
на тренинг мисија и работилница Во склоп на NATO проектот SIARS
(Smart I (eye) Advisory Rescue System), кои ќе се одржат во периодот
од 22.11.2017-2.12.2017, во Целје и Љубљана, Словенија (Наташа
Коцеска)
Одлука по барање од вработен на Факултет за информатика за отсуство
во периодот од 22.11.2017 година до 27.11.2017 година поради учество
на тренинг мисија и работилница Во склоп на NATO проектот SIARS
(Smart I (eye) Advisory Rescue System), кои ќе се одржат во периодот
од 22.11.2017-02.12.2017, во Целје и Љубљана, Словенија (Сашо
Коцески)
Одлука по барање за покривање средства за учество на работен
состанок и работилница за проектот CAPTAIN кој е дел од европската
програма Horizon2020, кој ќе се одржи во Солун, Грција во периодот
од 28.11.2017 година до 1.12.2017 година (Владимир Трајковиќ)
Одлука за ангажирање визитинг професор на Факултетот за
информатика, за учебната 2017/2018 година, за наставно - научната
област информациони системи и мрежи (Магдалена Пунчева)
Одлука за усвојување барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студиите (Бобан Савев)
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Апликација
за препознавање на македонски говор со помош на CMUSphinx“ од
студент Александар Шаклев
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „ Препознавање
на македонски говор“ од студент Дејан Порјазовски
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Android
Book Listing App“ од студент Кирил Ефремов
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Crawlbox
–безбедносна алатка за скенирање“ од студент Стефан Ивановски.
143. седница на ННС одржана на 22.11.2017 година:
Усвојување на записник од 142. седница
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Годишен извештај

–– Одлука за усвојување Извештај од работа на Факултет за информатика
за учебната 2016/2017
–– Одлука за формирање комисија за пријавени кандидати по Конкурс
објавен на 8.11.2017 година за избор на наставник во сите наставно –
научни звања од наставно научните области Процесирање на податоци
и Информациони системи и програмирање
–– Одлука по барање од вработен на Факултет за информатика за
отсуство во периодот од 14.12.2017 година до 18.12.2017 година
по покана на организаторот, професорот Е. Шрое, како алумнус на
Leibniz University Hannover за присуство на Final Colloquim, December
15, Leibniz Unversitat Hannover (Мартин Лукаревски)
–– Одлука по барање од вработен на Факултет за информатика за отсуство
во периодот од 4.12.2017 година до 13.12.2017 година поради учество
на Erasmus + работилница во Висла, Полска (Мирјана Коцалева)
–– Одлука по барање од студент на втор циклус студии за продолжување
на рок за студирање (Бојана Димитриева)
–– Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика
(Елена Ѓорѓиева Јованов)
–– Одлука за усвојување Рецензија на ракописот за скрипта со наслов
„Основи на операциони истражувања” од авторите проф. д-р
Александар Крстев, д-р Зоран Здравев и д-р Мартин Лукаревски,
Факултет за информатика, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
објавен во Универзитетски билтен број 165 од 15 март 2016 година
–– Одлука за усвојување Рецензија на ракописот за скрипта со наслов
„Основи на операциони истражувања” од авторите проф. д-р
Александар Крстев, д-р Зоран Здравев и д-р Мартин Лукаревски,
Факултет за информатика, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
објавен во Универзитетски билтен број 165 од 15 март 2016 година
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „ Server
Message Block (SMB) protokol “ од студент Елена Поповска;
–
–
–

–

144. седница на ННС одржана на 18.12.2017 година:
Усвојување на записник од 143. седница
Одлука за утврдување на предлог кандидат за избор на проректор на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
Одлука по барање од вработен на Факултет за информатика за
отсуство во периодот од 30.1.2018 година до 4.2.2018 година поради
учество на работен состанок во рамки на проектот “MATHDebate –
the Voice of Students – Searching Excellence in Math Education through
Increasing the Motivation for Learning” кој ќе се одржи во Никозија,
Кипар (Марија Митева)
Одлука по барање од вработен на Факултет за информатика за
отсуство во периодот од 30.1.2018 година до 4.2.2018 година поради
учество на работен состанок во рамки на проектот “MATHDebate –
the Voice of Students – Searching Excellence in Math Education through
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Increasing the Motivation for Learning” кој ќе се одржи во Никозија,
Кипар (Лимонка Коцева Лазарова)
Одлука по барање од вработен на Факултет за информатика за
отсуство во периодот од 19.2.2018 година до 23.2.2018 година поради
учество на COST Training School on Symmetric Cryptography and
Blockchain, во Torremolinos, Spain (Александра Стојанова)
Одлука по барање од вработен на Факултет за информатика за
отсуство во периодот од 19.2.2018 година до 23.2.2018 година поради
учество на COST Training School on Symmetric Cryptography and
Blockchain, во Torremolinos, Spain (Мирјана Коцалева)
Одлука по барање од вработен на Факултет за информатика за
отсуство во периодот од 19.2.2018 година до 23.2.2018 година поради
учество на COST Training School on Symmetric Cryptography and
Blockchain, во Torremolinos, Spain (Александар Велинов)
Одлука по барање од вработен на Факултет за информатика за
отсуство во периодот од 19.2.2018 година до 23.2.2018 година поради
учество на COST Training School on Symmetric Cryptography and
Blockchain, во Torremolinos, Spain (Душан Биков)
Одлука по барање од вработен на Факултет за информатика за
неплатено отсуство во периодот од 1.2.2018 до 31.1.2019 поради
истражувачки престој на Фраунхофер Хајнрих Херц (Fraunhofer
Heinrich Hertz) Институтот во Берлин, Германија (Зоран Утковски)
Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд и закажување датум на одбрана (Благојче Богданов)
Одлука за усвојување барање од студент на втор циклус студии за
комисиско полагање на предмети (Симка Трајкова)
Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд и закажување датум на одбрана (Елена Ѓоргиева
Јованов)
Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд и закажување датум на одбрана (Благој Гранков)
Одлука за усвојување пријава за тема на магистерски студии од
студент на втор циклус студии (Билјана Јованова)
Одлука за усвојување барање од студент на прв циклус студии за
продолжување студии (Вања Мишевска)
Одлука за коорганизатор на ФИ на Првата зимска тренинг школа за
студенти од втор и трет циклус и млади истражувачи - First Modelling
Week in Macedonia, 12-16.2.2018, поддржана од COST Action
Mathematics for Industry Network и УГД
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „
Криптовалути“ од студент Мартин Величковски
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Андроид
апликација базирана на FireBase платформа“ од студент Александар
Ѓорѓиев
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Андроид
мобилна апликација за пронаоѓање и следење пријатели преку

Годишен извештај

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

интернет“ од студент Јован Димитров
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „ Веб сервер
под Windows “ од студент Петар Иванов;
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Генетски
алгоритми“ од студент Јовчо Ѓорѓиев
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Развој на
мобилни апликации со Xamarin.Forms“ од студент Златка Митревска.
145. седница на ННС одржана на 31.1.2018 година:
Усвојување на записник од 144. седница
Одлука за промена на распределба за прв циклус студии на Факултет
за информатика
Одлука за усвојување листа ФРВ (флексибилно работно време) за
вработените на Факултет за информатика
Одлука за усвојување распределба за универзитетски изборни
предмети на трет циклус студии
Одлука по барање од студент на прв циклус студии за префрлување
од редовен во вонреден (Синиша Ивановски)
Одлука по барање од студент на прв циклус студии за префрлување
од редовен во вонреден (Даниел Ангелов)
Одлука по барање од студент на прв циклус студии за префрлување
од редовен во вонреден (Оливера Ташевска)
Одлука по барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студиите (Стевче Тосев)
Одлука по барање за покривање трошоци за публикување на труд
“Influence of the source square size on the accuracy of numerical
simulation of wave propagation in half space” во меѓународното
списание Journal of Geological Resource and Engineering (Васко
Кокаланов)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 19.2.2018 година до 23.2.2018 година
поради учество на работен состанок на управувачкиот комитет на
COST акцијата “Indoor living space improvement: Smart Habitat for the
Elderly (SHALD-ON)” кој е дел од европската програма Horizon2020,
кој ќе се одржи од 20-22.2.2018, во Аликанте, Шпанија (Сашо
Коцески)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за
информатика за отсуство во периодот од 1.2.2018 година до 5.2.2018
година поради учество на работен состанок на проектот “WORTH
Partnership Project” кој е финансиран од Европската комисија, а
кој ќе се одржи во периодот 2-4.2.2018, во Мадрид, Шпанија (Сашо
Коцески)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за
информатика за отсуство во периодот од 19.2.2018 година до
23.2.2018 година поради учество на Workshop: Quantum Spacetime
’18, 19-23 February 2018, Sofia, Bulgaria (Мартин Лукаревски)
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Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Интернет
и веб-мрежа: инфраструктура на е-трговија“ од студент Надежда
Кирова;
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Разлики
меѓу веб дизајн и емајл дизајн“ од студент Даниел Тренчевски
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Управување
на процеси во софтверско инженерство“ од студент Мартин Котев
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Развојот на
формата на парите и нивната иднина“ од студент Даниела Ристова
Одлука за делумно поништување на одлука за комисиско полагање на
испити на втор циклус студии на Факултет за информатика (Симка
Трајковска)

146. седница на ННС одржана на 19.2.2018 година:
Усвојување на записник од 145. седница
- Одлука за усвојување реферат за избор на наставник во насловно
звање доцент за областите информатика и вештачка интелигенција
и системи по објавен Реферат во Универзитетски билтен број 204,
објавен на 1.2.2018 година (Светлана Кордумова Трајанова)
- Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во сите
наставно – научни звања од наставно – научните области математика
- 10900 и анализа и функционална анализа- 10902
- Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во сите
наставно – научни звања од наставно – научните области анализа
и функционална анализа- 10902 и „ математичка статистика и
операциони истражувања - 10907
- Одлука за број на студенти за упис на прв циклус студии на Факултет
за информатика
- Одлука за број на студенти за упис на втор циклус студии на Факултет
за информатика
- Одлука за формирање комисија за оценка на студенти по предметот
Дигитални комуникации
- Одлука по барање од вработен за отсуство во периодот од 12.3.2018
година до 12.6.2018 година поради мобилност во рамки на програмата
Еразмус на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Велико Трново
(Мирјана Коцалева)
- Одлука за промена на име на лабораторија „Компјутерска безбедност
и компјутерска форензика“ во „Компјутерска безбедност и дигитална
форензика“
- Одлука за додавање на млади истражувачи во Универзитетски проект
„Развој на безбедни и надежни техники за податочната комуникација“
(Александар Велинов и Александра Стојанова)
- Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 8.3.2018 година до 11.3.2018 година поради
учество на регионалниот натпревар Адриа ФЛЛ во Р. Словенија
(Александра Стојанова)
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-

-

-

Одлука за промена на автор на Скрипта по „Теорија на информации“ се
менува авторот Магдалена Пунчева со Елена Карамазова и изземање
на автор од „Практикум по Теорија на информации“ се иззема авторот
Магдалена Пунчева во план и програма за издавачка дејност за 2018
година
Одлука за преземање на предметот „Професионална етика“ за студиска
програма 2010/11, насока Информатика –Штип и Информатика (3
години) –Штип од проф. д-р Драгор Заревски (Трајче Стојанов)
Одлука за одобрување барање за финансирање на научноистражувачки
проект „Оптимизација и рекурентни невронски мрежи“ од Фонд за
научноистражувачка работа на УГД (Игор Стојановиќ)
Одлука за формирање на рецензентска комисија за книга по
„Веројатност“ од авторите д-р Татјана Атанасова Пачемска, д-р
Лимонка Коцева Лазарова и д-р Елена Карамазова
Одлука за формирање на рецензентска комисија за „Збирка задачи
по веројатност“ од авторите д-р Татјана Атанасова Пачемска, д-р
Лимонка Коцева Лазарова, м-р Јасмина Вета Буралиева и д-р Елена
Карамазова
Одлука за формирање на рецензентска комисија за скрипта „Теорија на
информации“ од авторите д-р Наташа Стојковиќ, д-р Зоран Утковски,
д-р Марија Митева и д-р Елена Карамазова
Одлука за формирање на рецензентска комисија за практикум
„Теорија на информации“ од авторите д-р Наташа Стојковиќ, д-р
Зоран Утковски, д-р Марија Митева и д-р Елена Карамазова
Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд (Весна Гунова)
Одлука за одобрување барање за продолжување рок на студирање од
студент на втор циклус студии и ослободување од плаќање на казна за
ненавремено поднесување барање (Дарко Златев)
Одлука за одобрување барање за продолжување рок на студирање од
студент на втор циклус студии и ослободување од плаќање на казна за
ненавремено поднесување барање (Дарко Златев)
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Финансиски
предвидувања со невронски мрежи“ од студент Марија Стоименова
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Бизнис план
за инвестиција на логистички објект“ од студент Ивана Арсова
Предлог одлука за одобрување на средства за Хакатон на УГД 2018 на
Факултет за информатика.

147. седница на ННС одржана на 5.3.2018 година:
Усвојување на записник од 146. седница
– Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во сите
наставно – научни звања од наставно – научните области информатика
- 11000 и информациони системи и мрежи - 21202
– Одлука за усвојување Елаборат за акредитација на студиска програма
Компјутерска безбедност и дигитална форензика (1 годишни
студии)
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Одлука за усвојување Елаборат за акредитација на студиска програма
Биоинформатика (1 годишни студии)
Одлука за усвојување Елаборат за акредитација на студиска програма
Информациски системи и технологии (1 годишни студии)
Одлука за усвојување Елаборат за акредитација на студиска програма
Софтверско инженерство (1 годишни студии)
Одлука за усвојување Елаборат за акредитација на студиска програма
Пресметковно инженерство (1 годишни студии)
Одлука за усвојување Елаборат за акредитација на студиска програма
Роботика и интелигентни системи (1 годишни студии)
Одлука за усвојување Елаборат за акредитација на студиска програма
Компјутерска безбедност и дигитална форензика (1 годишни
студии)
Одлука за усвојување Елаборат за акредитација на студиска програма
Математичко - информатичко образование (1 годишни студии)
Одлука за усвојување Елаборат за акредитација на студиска програма
Математика (1 годишни студии)
Одлука за усвојување Елаборат за акредитација на студиска програма
Финансиска и актуарска математика (1 годишни студии)
Одлука за усвојување Елаборат за акредитација на студиска програма
Интелигентни веб технологии (1 годишни студии)
Одлука за промена на член од редот на студентите во Одбор за
соработка и доверба со јавноста на Факултет за информатика
Одлука за промена на член од редот на студентите во наставно –
научен совет на Факултет за информатика
Одлука за дополнување на покриеност за парен семестар на Факултет
за информатика
Одлука за членови на наставно – научен совет на Факултет за
информатика за летен семестар
Одлука за Факултетот за информатика, Катедра за математика
и статистика, да биде коорганизатор на меѓународната научна
конференција „Algebra and Analysis with application“ која ќе се одржи
1-4 јули 2018 година во Охрид, Р. Македонија
Одлука за печатење на зборникот на трудови од меѓународната
научна конференција „Algebra and Analysis with application“ која ќе
се одржи 1-4 јули 2018 година во Охрид, Р. Македонија
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за
информатика за отсуство во периодот од 19.3.2018 година до
20.3.2018 година поради учество на работилница за NATO проектот
SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System), која ќе се одржи од 1920 март 2018, во Скопје (Сашо Коцески)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за
информатика за отсуство во периодот од 19.3.2018 година до
20.3.2018 година поради учество на работилница за NATO проектот
SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System), која ќе се одржи од 1920 март 2018, во Скопје (Наташа Коцеска)

Годишен извештај

–
–
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–
–

–
–

–

–

–

–

–

Одлука за преземање на предметот Дискретна математика (Лимонка
Коцева Лазарова)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
мирување на студиите (Дарко Илиев)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
поништување на положен испит „Визуелно програмирање“ (Сандра
Адраманова)
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Софтверско
решение за компанија од транспортен сектор“ од студент Стевче
Тосев
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Методи
на маркетинг истражување и нивна примена во праксата“ од студент
Костадин Димов
148. седница на ННС одржана на 26.3.2018 година:
Усвојување на записник од 145. седница
Одлука за усвојување реферат за избор на наставник во сите
звања за наставно-научните области процесирање на податоци и
информациски системи и програмирање на Факултет за информатика
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип објавен во Универзитетски
билтен број 206 од 2.3.2018 година
Одлука за формирање рецензентска комисија за пријавени кандидати
по Конкурс објавен на 12.3.2018 година за наставник во сите звања за
наставно – научните области математика и анализа и функционална
анализа
Одлука за формирање рецензентска комисија за пријавени кандидати
по Конкурс објавен на 12.3.2018 година за наставник во сите звања
за наставно – научните области анализа и функционална анализа и
математичка статистика и операциони истражувања
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за
информатика за отсуство во периодот од 13.4.2018 година до 20.4.2018
година поради учество на International Workshop: “Frame theory and
asymptotic analysis” во склоп на билатерален научно истражувачки
проект со Австрија, “Frame theory and asymptotic analysis”, кој ќе се
одржи во Vienna, Austria at the Acoustics Research Institute, Austrian
Academy of Science (Јасмина Вета Буралиева)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за
информатика за отсуство во периодот од 2.4.2018 година до 5.4.2018
година поради учество на BigSkyEarth Training School 2018: GPUbased analytics and data science, во Vicomtech Research Center (San
Sebastian), Spain (Душан Биков)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за
информатика за отсуство во периодот од 2.4.2018 година до 5.4.2018
година поради учество на BigSkyEarth Training School 2018: GPUbased analytics and data science, во Vicomtech Research Center (San
Sebastian), Spain (Александра Стојанова)
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Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски
труд и закажување датум на одбрана (Весна Гунова)
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд
„Компаративна анализа во работењето на централната банка
на Велика Британија и централната банка на Шведска наспроти
централна банка на Република Македонија“ од студент Александар
Николов
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд
„Криптографија со елиптична крива“ од студент Драган Ѓоргиев.
149. седница на ННС одржана на 2.5.2018 година:
Усвојување на записник од 148. седница
Одлука за усвојување реферат за избор на наставник во сите звања за
наставно-научните области процесирање на податоци и информациски
системи и програмирање на Факултет за информатика при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип објавен во Универзитетски билтен број 206 од
2.3.2018 година
Одлука за формирање рецензентска комисија за пријавени кандидати
по Конкурс објавен на 12.3.2018 година за наставник во сите звања за
наставно – научните области математика и анализа и функционална
анализа
Одлука за формирање рецензентска комисија за пријавени кандидати
по Конкурс објавен на 12.3.2018 година за наставник во сите звања
за наставно – научните области анализа и функционална анализа и
математичка статистика и операциони истражувања
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 13.4.2018 година до 20.4.2018 година
поради учество на International Workshop: “Frame theory and asymptotic
analysis” во склоп на билатерален научноистражувачки проект со
Австрија, “Frame theory and asymptotic analysis”, кој ќе се одржи во
Vienna, Austria at the Acoustics Research Institute, Austrian Academy of
Science (Јасмина Вета Буралиева)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 2.4.2018 година до 5.4.2018 година поради
учество на BigSkyEarth Training School 2018: GPU-based analytics
and data science, во Vicomtech Research Center (San Sebastian), Spain
(Душан Биков)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 2.4.2018 година до 5.4.2018 година поради
учество на BigSkyEarth Training School 2018: GPU-based analytics
and data science, во Vicomtech Research Center (San Sebastian), Spain
(Александра Стојанова)
Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски
труд и закажување датум на одбрана (Весна Гунова)
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Компаративна
анализа во работењето на централната банка на Велика Британија и

Годишен извештај
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централната банка на Шведска наспроти централна банка на Република
Македонија“ од студент Александар Николов
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд
„Криптографија со елиптична крива“ од студент Драган Ѓоргиев.
150. седница на ННС одржана на 30.5.2018 година:
Усвојување на записник од 149. седница
Одлука за формирање конкурсна комисија за упис на студенти на прв
циклус студии на Факултет за информатика
Одлука за покриеност на настава за прв циклус студии на Факултет за
информатика
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 28.6.2018 година до 29.6.2018 година поради
учество на ITRO 2018 Conference во Зрењанин, Р. Србија (Александар
Крстев)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 28.6.2018 година до 29.6.2018 година
поради учество на ITRO 2018 Conference во Зрењанин, Р. Србија
(Зоран Златев)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 28.6.2018 година до 29.6.2018 година поради
учество на ITRO 2018 Conference во Зрењанин, Р. Србија (Александар
Велинов)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 31.5.2018 година до 1.6.2018 година
поради работа на докторска теза на Технички Универзитет- Софија
(лабораторија LabView) во Софија, Р. Бугарија (Зоран Златев)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 20.6.2018 година до 27.6.2018 година поради
учество во реализација на проектот “Technical Assistance to the Justice
sector” во Белград, Р. Србија (Игор Стојановиќ)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 1.7.2018 година до 4.7.2018 година поради
учество на меѓународната конференција “Algebra and Analysis with
Application” која ќе се одржи во Охрид, Р. Македонија (Лимонка
Коцева Лазарова)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 1.7.2018 година до 4.7.2018 година поради
учество на меѓународната конференција “Algebra and Analysis with
Application” која ќе се одржи во Охрид, Р. Македонија (Марија
Митева)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 10.6.2018 година до 13.6.2018 година
поради посета на Центар за електронско учење при Универзитетот во
Ферара, Италија (Зоран Здравев)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
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за отсуство во периодот од 1.6.2018 година до 2.6.2018 година поради
учество на работилница “8th WeB & 1st Macedonian Moodle Moot
2018” која ќе се одржи во Битола, Р. Македонија (Зоран Здравев)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 1.6.2018 година до 2.6.2018 година поради
учество на работилница “8th WeB & 1st Macedonian Moodle Moot
2018” која ќе се одржи во Битола, Р. Македонија (Александар
Велинов)
Одлука за одобрување барање од од Стојанче Спасов за покривање на
трошоци за патување, сместување и дневници во периодот од 1.6.2018
година до 2.6.2018 година поради учество на работилница “8th WeB
& 1st Macedonian Moodle Moot 2018” која ќе се одржи во Битола, Р.
Македонија
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 18.6.2018 година до 22.6.2018 година поради
учество на Cost Action CA15123 ,TYPES 2018, што ќе се одржи во
Брага Португалија (Наташа Стојковиќ)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 10.6.2018 година до 17.6.2018 година поради
учество на конференцијата 7th Mediterranean Conference on Embedded
Computing - MECO’2018, која ќе се одржи во периодот од 10-15 јуни
2018, во Будва, Црна Гора (Наташа Коцеска)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 10.6.2018 година до 17.6.2018 година поради
учество на конференцијата 7th Mediterranean Conference on Embedded
Computing - MECO’2018, која ќе се одржи во периодот од 10-15 јуни
2018, во Будва, Црна Гора (Сашо Коцески)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 14.6.2018 година до 15.6.2018 година
поради учество на summer school: An Introduction to Frame Theory
and the Large Time/Frequency Analysis Toolbox, кој ќе се одржи на
Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје
(Јасмина Вета Буралиева)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 22.6.2018 година до 29.6.2018 година
поради учество на International Workshop: “Frame theory and asymptotic
analysis” во склоп на билатерален научно истражувачки проект со
Австрија, “Frame theory and asymptotic analysis”, кој ќе се одржи во
Vienna, Austria (Јасмина Вета Буралиева)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за покривање на трошоци за публикување на труд (Зоран Здравев)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за покривање на трошоци за публикување на труд (Александра
Ристеска)
Одлука за усвојување рецензија на ракописот скрипта со наслов
„Теорија на информации” од д-р Наташа Стојковиќ, д-р Зоран

Годишен извештај
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Утковски, д-р Марија Митева и д-р Елена Карамазова, објавен во
Универзитетски билтен број 211 од 15.5.2018 година
Одлука за усвојување рецензија на ракописот практикум со вежби со
наслов „Теорија на информации” од д-р Марија Митева, д-р Наташа
Стојковиќ и д-р Зоран Утковски, објавен во Универзитетски билтен
број 211 од 15.5.2018 година
Одлука за усвојување рецензија на ракописот за учебник со наслов
„Веројатност” од авторите проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска,
доц. д-р Лимонка Коцева-Лазарова и д-р Елена Карамазова, објавен во
Универзитетски билтен број 210 од 30.4.2018 година
Одлука за усвојување рецензија на ракописот збирка задачи со наслов
„Веројатност” од авторите проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска,
доц. д-р Лимонка Коцева-Лазарова, д-р Елена Карамазова и м-р
Јасмина Вета-Буралиева, објавен во Универзитетски билтен број 210
од 30.4.2018 година
Одлука за формирање на рецензентска комисија за Практикум по
Оперативни системи од авторите д-р Игор Стојановиќ, м-р Мирјана
Коцалева и д-р Ѓорѓи Димов
Одлука за формирање на рецензентска комисија за учебик „Математика
за информатичари 1“ од авторот д-р Мартин Лукаревски
Одлука за организација на FIRST LEGO LIGA натпревар во Р.
Македонија, избор на Tournament директор и усвојување на датум на
FIRST LEGO LIGA натпревар за 2018/19 година
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Примена
на софтверското инженерство во биопроцеси“ од студент Александра
Ѓурчиноска
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Софтверски
решенија на Мрежно планирање“ од студент Гоше Илијев
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Дизајн и
имплементација на ГИС во индустријата“ од студент Јован Сајов
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Истражување
на нови трендови од социјалните мрежи со веб решенија“ од студент
Марија Накова
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Bitcoin“ од
студент Цонка Атанасова
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Примена на
веб технологии за решавање на проблеми при управување со магацин“
од студент Симона Атанасова.
151. седница на ННС одржана на 2.7.2018 година:
Усвојување на записник од 150. седница
Одлука за избор на Душан Биков во звање доцент за наставно-научните
области информатика и информациски системи и мрежи на Факултет
за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 29.8.2018 година до 2.9.2018 година
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поради учество на четвртиот работен состанок во рамки на проектот
„MATHDebate – the Voice of Students – Searching Excellence in Math
Education through Increasing the Motivation for Learning” кој ќе се
одржи во Варна, Бугарија (Марија Митева)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 29.8.2018 година до 2.9.2018 година
поради учество на четвртиот работен состанок во рамки на проектот
“MATHDebate – the Voice of Students – Searching Excellence in Math
Education through Increasing the Motivation for Learning” кој ќе се
одржи во Варна, Бугарија (Лимонка Коцева Лазарова)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 16.7.2018 година до 20.7.2018 година поради
претставување на постер “BoolSPLG: A library with parallel algorithms
for Boolean functions and S-boxes for GPU“ на PUMPS+AI во Barcelona
Supercomputing Center, Шпанија (Душан Биков)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 8.9.2018 година до 12.9.2018 година поради
учество на International Workshop: “Frame theory and asymptotic
analysis” во склоп на билатерален научно истражувачки проект со
Австрија, “Frame theory and asymptotic analysis”, кој ќе се одржи во
Виена, Австрија (Јасмина Вета Буралиева)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 3.9.2018 година до 7.9.2018 година поради
учество на Mini Symposia “Frame Theory and Asymptotic Analysis ”
во склоп на European Women in Mathematics General Meeting 2018
(Celebrating 30 years of the EWM), кој ќе се одржи во Грац, Австрија
(Јасмина Вета Буралиева)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за покривање на трошоци за публикување на труд (Зоран Здравев)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за покривање на трошоци за публикување на труд (Александра
Милева)
Одлука за одобрување барање од вработен за давање согласност за
ангажирање на друг универзитет (Александра Милева)
Одлука за усвојување пријава за тема на магистерски труд од студент
на втор циклус студии (Ивана Накова)
Одлука за усвојување пријава за тема на магистерски труд од студент
на втор циклус студии (Александар Додевски)
Одлука за промена на ментор и тема и усвојување пријава за тема
на магистерски труд од студент на втор циклус студии (Александра
Николовска)
Одлука за одобрување барање од студент на втор циклус студии за
промена на студиска програма и признавање на положени испити
(Љупче Јаневски)
Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд (Маја Митева)
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Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд (Ана Гарванлиева Герова)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Александар Панев)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Влатко Миовски)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Драган Велков)
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Прилози
во методичките постапки за решавање реални проблеми во функција
на зголемување на примената на математиката во други области“ од
студент Јосе Јанев
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Подигање
на мотивацијата за учење математика преку креирање и решавање на
проблемски ситуации од секојдневниот живот“ од студент Валентина
Бонева
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „VLAN
Trunking Protocol и негова демонстрација со Cisco Packet Tracer“ од
студент Слободанка Маркова
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Методи и
техники за веб следење на корисници“ од студент Викторија Спасева
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Нови приоди
во реализација на наставата по математика - Барање извонредност“ од
студент Николина Тодорова
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Апликација
за водење на евиденција за работно време“ од студент Антонио Ордев
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб
апликација за електронска трговија“ од студент Белинда Кјесаси
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Визуелизација
на алгоритми за сортирање“ од студент Сијче Миовска
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Примена
на софтверското инженерство во биопроцеси“ од студент Роберт
Јакимов
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Актуарски
основи на формирање тарифи во процесот на осигурување“ од студент
Саветка Здравевска.
152. седница на ННС одржана на 22.8.2018 година:
Усвојување на записник од 151. седница
Одлука за избор на Марија Митева во звање доцент за наставнонаучните области математика и анализа и функционална анализа на
Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
Одлука за избор на Елена Карамазова во звање доцент за наставнонаучните области анализа и функционална анализа и математичка
статистика и операциони истражувања на Факултет за информатика
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
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Одлука за усвојување рецензија на ракописот практикум од вежби со
наслов „Оперативни системи“ од д-р Игор Стојановиќ, м-р Мирјана
Коцалева и д-р Ѓорѓи Димов, објавен во Универзитетски билтен број
214 од 2.7.2018 година
Одлука за формирање на рецензентска комисија за скрипта
„Биоинформатика“ од автор д-р Доне Стојанов
Одлука за формирање на рецензентска комисија за „Практикум по
Биоинформатика“ од автор д-р Доне Стојанов
Одлука за ангажман на втор циклус студии на вработен на Факултет за
информатика на друг Универзитет (Александра Милева)
Одлука за ангажман на втор циклус студии на вработен на Факултет за
информатика на друг Универзитет (Сашо Коцески)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 1.9.2018 година до 31.8.2020 година поради
продолжување на ангажманот во Европската Комисија, Joint Research
Centre, Directorate B “Growth and Innovation” Digital Economy Unit
во Испра, Италија (Благој Делипетрев)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за
информатика за отсуство во периодот од 12.9.2018 година до 16.9.2018
година поради учество на конференцијата: „8th International Scientific
Conference COMPUTER SCIENCE’2018” која ќе се одржи во Кавала,
Грција (Зоран Здравев)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за
информатика за отсуство во периодот од 12.9.2018 година до 16.9.2018
година поради учество на конференцијата: „8th International Scientific
Conference COMPUTER SCIENCE’2018 “ која ќе се одржи во Кавала,
Грција (Александар Велинов)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 16.9.2018 година до 23.9.2018 година поради
учество на тренинг курс во рамки на проектот „MATHDebate – the
Voice of Students – Searching Excellence in Math Education through
Increasing the Motivation for Learning” кој ќе се одржи во Никозија,
Кипар (Лимонка Коцева Лазарова)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 16.9.2018 година до 23.9.2018 година поради
учество на тренинг курс во рамки на проектот „MATHDebate – the
Voice of Students – Searching Excellence in Math Education through
Increasing the Motivation for Learning” кој ќе се одржи во Никозија,
Кипар (Зоран Здравев)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за покривање на трошоци за публикување на труд (Сашо Коцески)
Одлука за формирање комисија за за полагање на предметот Линеарна
алгебра за студентот Бојана Атанасова
Одлука за формирање комисија за за полагање на предметот
Геометриски трансформации за студентот Гордана Денкова
Одлука за одобрување на финансиски сретства за печатење на 100
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примероци од секој број на BJAMI
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
промена на тема на дипломска работа (Симона Атанасова)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студиите (Филип Ставрев)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студиите (Трајче Костов)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студиите (Александра Поцева)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студиите (Александар Ивановски)
Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски
труд и закажување датум на одбрана (Маја Сребренова Митева)
Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски
труд и закажување датум на одбрана (Ана Гарванлиева Герова)
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Моделирање
на сеизмички бранови со помош на МКЕ и МКР“ од студент Росана
Илиева
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Blockchain
технологија и нејзини примени“ од студент Влатко Миовски
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Техники на
податочно рударење- Класификација“ од студент Бојана Јорданова
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Рекламна
кампања за FIRST LEGO Лига натпреварот“ од студент Васе Здравков
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд
„Информативен веб портал за градот под Исарот“ од студент Методи
Христов.
153. седница на ННС одржана на 12.9.2018 година:
Усвојување на записник од 152. седница
Одлука за распишување конкурс за избор на демонстратори на
Факултет за информатика
Одлука за измени и дополнување на покриеност на настава за прв
циклус студии за учебната 2018/2019 година
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 16.9.2018 година до 19.9.2018 година поради
учество со труд на 12-тата меѓународна конференција Emerging
Security Information, Systems and Technologies - SECURWARE
2018, што ќе се одржи од 16.9.2018 до 20.9.2018 година во Венеција,
Италија (Александра Милева)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 1.10.2018 година до 5.10.2018 година поради
учество како експерт евалуатор на проекти во H2020 програмата во
Брисел, Белгија (Александра Милева)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 25.10.2018 година до 29.10.2018 година
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поради учество на конференцијата „International Conference on
Advances in Computing, Communication and Information Technology
- CCIT 2018”, која ќе се одржи во Рим, Италија (Сашо Коцески)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 29.10.2018 година до 2.11.2018 година
поради учество на конференцијата “IFAC Conference on Analysis and
Control of Chaotic Systems” која ќе се одржи во Ајндховен, Холандија
(Сашо Коцески)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 29.10.2018 година до 2.11.2018 година
поради учество на конференцијата „IFAC Conference on Analysis and
Control of Chaotic Systems” која ќе се одржи во Ајндховен, Холандија
(Наташа Коцеска)
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за отсуство во периодот од 25.10.2018 година до 29.10.2018 година
поради учество на конференцијата „International Conference on
Advances in Computing, Communication and Information Technology
- CCIT 2018” која ќе се одржи во Рим, Италија (Наташа Коцеска)
Одлука за формирање на рецензентска комисија за учебникот по
„Основи на софтверско инженерство“, од проф. Наташа Коцеска и
проф. Сашо Коцески
Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за ангажман на втор циклус студии на друг универзитет (Александра
Милева)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студиите (Даниел Димитров)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студиите (Ивана Пасламушева)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студиите (Дарко Митревски)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студиите (Кирил Ѓорѓиевски)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студиите (Даниел Пешевски)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студиите (Ѓултем Рустемова)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студиите (Наталија Ѓорѓевска)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студиите (Елена Тасева)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студиите во четврта година по дипломирање (Танкица
Ѓуровска)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден (Ивана Пасламушева)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

префрлување од редовен во вонреден (Блашко Митров)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден (Елена Тасева)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден (Никола Николов)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден (Никола Колев)
Одлука за одобрување барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рокот за студирање (Верица Захариева)
Одлука за формирање комисија за разгледување документи на
пријавени кандидати за втор циклус на студии
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Апликација
за лоцирање на паркинг места“ од студент Александра Нанкова
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб
апликација за лоцирање на медицински лица“ од студент Александар
Јорданов
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Поврзување
вести со популарни микроблог постови“ од студент Симона Атанасова
Одлука за усвојување пријава за тема на завршен испит „Архитектура
на решение за паметен град“ од студент Никола Рилак
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб страна
на факултетот за информатика“ од студент Дарко Цебов
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд
„Класификација и структура на банкарските кредити во земјите на
Европската унија и САД“ од студент Христо Санев
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Технички –
технолошко влијание на информациските системи врз индустриските
процеси“ од студент Кристијан Џонов
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Геолокатор
за спортски продавници“ од студент Кристина Талеска
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Дизајн
и имплементација на ГИС во индустријата“ од студент Здравко
Костовски
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Етичко
хакирање. Посочување на опасностите и заканите во секојдневието на
дигиталниот свет“ од студент Петар Темов.

154. седница на ННС одржана на 10.10.2018 година:
Усвојување на записник од 153. седница
- Одлука за упис на пријавените кандидати на втор циклус студии на
Факултет за информатика (Дијана Лапевска)
- Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
за покривање на трошоци за публикување на научен труд со наслов
„Stock Movement Prediction Based on Social Media Sentiment
Analysis” (Сашо Коцески)
- Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за информатика
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за покривање на трошоци за публикување на научен труд со наслов
„Fog Computing for Personal Health Principles” (Сашо Коцески)
Одлука за усвојување завршен извештај за научноистражувачки
проект (Владо Гичев)
Одлука за усвојување завршен извештај за научноистражувачки
проект (Александра Милева)
Одлука за усвојување завршен извештај за научноистражувачки
проект (Сашо Коцески)
Одлука за усвојување завршен извештај за научноистражувачки
проект (Наташа Коцеска)
Одлука за усвојување завршен извештај за научноистражувачки
проект (Цвета Мартиновска Банде)
Одлука за промена на раководител на Лабораторија за дигитални
ресурси и отворен пристап
Одлука за потпишување меморандум за соработка помеѓу фирмата
SAM97, Берлин и Лабораторија за дигитални ресурси и отворен
пристап за создавање на македонски јазичен корпус
Одлука за одобрување барање за користење на електронската
библиотека на Универзитет „Гоце Делчев“- Штип за создавање на
македонски јазичен корпус
Предлог мислење по барање од студент на прв циклус студии за
ослободување од половина партиципација (Ангела Николова)
Предлог мислење по барање од студент на прв циклус студии за
ослободување од половина партиципација (Симон Тасев)
Предлог мислење по барање од студент на прв циклус студии за
ослободување од половина партиципација (Елизабета Костова)
Предлог мислење по барање од студент на прв циклус студии за
ослободување од половина партиципација (Валерија Димковска)
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
поништување на тема на дипломски труд (Филип Ставрев)
Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд (Александра Николовска)
Одлука за одобрување барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рокот за студирање (Добрила Ренџова)
Одлука за усвојување план и програма за издавачка дејност за 2019
година
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Развивање
на информациски систем за автоматски водење на динамичен процес“
од студент Ајша Рахмани
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Софтверски
аспекти на компјутерско водење на процеси и системи“ од студент
Андреј Јанев
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Web
апликација за транскрипција/ транслација на ДНК“ од студент Даница
Тунџова
Одлука за усвојување пријава за тема на завршен испит „Конструкција

Годишен извештај

-

и програмирање на робот дигалка“ од студент Кристијан Давчев
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Примена
на WEB SCADA за управување на хидрауличен систем“ од студент
Марина Николовска
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Управување
со систем за автоматски мониторинг и под систем за донесување на
одлуки при динамички процеси“ од студент Марјан Михајловски
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Апликација
за идентификација на најдолг заеднички подстринг“ од студент Мартин
Андоски
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Анализа и
моделирање на повеќе – состојбени и комплексни системи“ од студент
Филип Јанев
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Безбедна
апликација за онлајн купување“ од студент Памела Јорданова
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Автентикација
со графички лозинки“ од студент Никола Варадинов.
Техничка опременост

Р.
Опрема
б.
1 TV - LCD LG 42”
2

Персонален компјутер

3
4
5
6

Монитор
Циско ИП телефон
Монитор
Фотоапарат
LCD проектор OPTOMA EP
7
727
LCD проектор OPTOMA EP
8
727
9 LCD проектор (подвижни)
Мекинтош (мултимедијален
10
компјутер)
11 Преносен компјутер /лаптоп
12 Свич Циско
13 Ресивер
14 Звучници
15 Фотокопир Хеrох

Тип

Намена

Број

Кампус – 2

2

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

Кампус – 2

111

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

94
24
17
1

OPTOMA EP 727

ФОН

5

OPTOMA EP 727

Кампус - 2

1

Кампус – 2

4

Кампус – 2

23

Кампус – 2

7

Кампус – 2

1

Кампус – 2

1

Кампус – 2
Кампус – 2

1
1

Мац 20”
Hp/ FS ESPRIMO
В6505
Katalist 3560 48
10/100/1000 RoE
+ 4 SFP
SERVUD (Radio
EON PAS)
SKAJTRONIK
Centre 4150
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16 Печатач

Херох 3428

Кампус – 2

2

17 Печатач

Херох 3435

Кампус – 2

1

18 Електронска табла
19 Електронска табла
Видео конференциски краен
20 уред (HDX 7000), камера и
звучници
21 Модуларни роботски коплети
22 Сервер

clasus board
promethean smart
board
Polycom
RASCAL, LEGO,
ARobot
IBM System x3400
M3

Струмица

1

Кампус – 2

1

Кампус – 2

1

Кампус – 2

3

ФОН

1

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

Просторија
ознака

1.
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Амфитеатри

Бр. на
места

м2

Каде се наоѓа
просторијата

А1

80

Кампус 2 - Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип

А2

120

Кампус 2 - Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип
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2

Предавални

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.

Компјутерски
лаборатории

КЛ1

32

Кампус 2 - Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип

КЛ5

36

Кампус 2 - Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип

КЛ12

36

Кампус 2 - Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип

КП

27

ФИ - Универзитет „Гоце
Делчев“ - Скопје

КП 1

33

ФИ- Универзитет „Гоце
Делчев“ - Кавадарци

КП 2

41

ФИ- Универзитет „Гоце
Делчев“ - Кавадарци

Б1

4.

Библиотеки

5.

Читалници

Ч1

6.

Сали

С1

Б3

Вкупен број места
Вкупна нето површина

Кампус 2 - Универзитет
„Гоце Делчев“ –Штип
Кампус 1 - Универзитет
„Гоце Делчев“ –Штип
Кампус 1 - Универзитет
„Гоце Делчев“ –Штип
Спортска сала „Јордан
Мијалков“

Издавачка дејност
-

Марија Митева
Марија Митева, Наташа Стојковиќ, Зоран Утковски. Теорија на
информации, практикум со вежби.
Наташа Стојковиќ, Зоран Утковски, Марија Митева, Елена
Карамазова. Теорија на информации, скрипта со предавања.
3Atanasova-Pacemska, Tatjana and Koceva Lazarova, Limonka and
Miteva, Marija (2017) Analysis of math teaching methodology. Goce
Delcev University, Stip. ISBN 978-608-244-445-1

Билјана Златановска
- Главен уредник на меѓународното списание Balkan Journal of
Applied Mathematics and Informatics (BJAMI), Volume 1, Number 1,
Факултет за информатика, Универзитет „Гоце Делчев”, Штип.
Лимонка Коцева Лазарова
Atanasova-Pacemska, Tatjana and Koceva Lazarova, Limonka (2017)
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Финансиска математика. Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, Штип.
ISBN 978-608-244-467-3
Atanasova-Pacemska, Tatjana and Koceva Lazarova, Limonka and
Miteva, Marija (2017) Analysis of math teaching methodology. Goce Delcev
University, Stip. ISBN 978-608-244-445-1
Atanasova-Pacemska, Tatjana and Koceva Lazarova, Limonka (2017)
Збирка задачи по финансиска математика. ISBN 978-608-244-468-0.
Збирка задачи:
Скрипта:
- Практикум „Основи на операциони истражувања“ од авторите д-р
Александар Крстев, д-р Зоран Здравев и м-р Елена Карамазова
- Практикум по бази на податоци, од авторите Цвета Мартиновска
Банде, Александра Стојанова, Душан Биков
Книга:
- Бази на податоци, Цвета Мартиновска Банде
- Наташа Стојковиќ, Зоран Утковски, Марија Митева, Елена
Карамазова, Скрипта со предавања „Теорија на информации“, Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип (2018)
Научноистражувачка работа
Домашни проекти
Доне Стојанов
Mileva, Aleksandra and R. M. Inácio, Pedro and Bouyuklieva, Stefka
and Stojkovic, Natasa and Stojanov, Done and Bikov, Dusan and Dimitrova,
Biljana (2017) Development of Secure and Reliable Techniques for Data
Communication.
Александра Милева
Датум
од-до

Наслов на проектот

Развој на безбедни
01.11.2017
и надежни техники
за податочната
01.11.2018
комуникација

2017/2018

Податочна
комуникација
со примена на
квазигрупи

Позиција

Опис на активностите во тек на
проектот:

главен
истражувач

Истражување на скриени канали во
мрежните протоколи HTTP/2 и CoAP – 2
објавени труда + 1 во подготовка
Работа врз рандомизирана HILL шифра–
труд во подготовка
Покането предавање Steganography in
the World of IoT на IoT-SECFOR 2018
workshop -от во рамките на ARES 2018
конференцијата
Коментор на магистерска теза:
Implementing and Evaluating Nonsingular
Matrices Generators for the Hill Cipher,
на Moisés Ferreira, UNIVERSIDADE DA
BEIRA INTERIOR

истражувач

Испитувања на некои својства на
рекурзивните деривати на d-арните
операции – 1 објавен труд.
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Цвета Мартиновска Банде
Датум
од-до

Наслов на проектот

Позиција

Опис на
активностите во
тек на проектот:

учесник

Реализација
на задачите
предвидени во
проектот

главен
истражувач

Реализација
на задачите
предвидени во
проектот

MATHDebate – The voice of
students – Searching excellence in
2016-2018
math education through increasing
the motivation for learning

2016-2017

Сензорски мрежи за
надгледување и контрола на
производство на вино

Елена Карамазова

Датум
од-до

Наслов на проектот Позиција

Опис на активностите во тек
на проектот:
-Проучување на повеќелисните
функции
-Публикување на добиените
млад
резултати во меѓународни
истражувач списанија.
-Учества на меѓународни
семинари, симпозиуми и
конференции.

2017-

Contributions
in mathematical
theory, mathematical
modelling and their
applications

Јасмина Вета Буралиева

Датум
од-до

Наслов на проектот

Позиција

Билатералниот
научноистражувачки
проект Македонијајули
Австрија “Frame theory
млад
2016-јуни and asymptotic analysis”.
истражувач
2018
Главен истражувач:
проф. д-р Катерина ХаџиВелкова Санева, проф.
д-р Диана Стоева
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Опис на активностите
во текот на проектот
Изработка на
трудови од областа на
докторатот. Учество
на меѓународни
конференции,
работилници.
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Наташа Стојковиќ

Датум
од-до

20152018

Наслов на проектот

Позиција

Koceski, Saso Koceska,
Natasa Sazdovski, Vasko
Stojkovic, Natasa Stojanova,
Aleksandra Vladimirov,
Angel “Development of novel
млад
Реализација на задачите
techiques for cooperative
истражувач предвидени во проектот
localization and mapping
using mobile robots and
their application in precise
agriculture”

Наташа Коцеска

Датум
од-до
20152018
20152018
20152018
20152018
20172020

Наслов на проектот
Adaptive system for assisted
and independent living
Development of advanced
techniques for cooperative
localization and mapping
with mobile robots and
their application in precise
agriculture
SIARS (Smart I (eye)
Advisory Rescue System)
UNCAP (Ubiquitous
iNteroperable Care for Ageing
People)
CA COST Action CA16226,
Indoor
living
space
improvement: Smart Habitat
for the Elderly.

Позиција

Наслов на проектот

Опис на активностите
во тек на проектот:

координатор

учесник

учесник
учесник

учесник

Сашо Коцески

Датум
од-до

Опис на активностите
во тек на проектот:

Позиција

Опис на активностите
во тек на проектот:
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20152018
20152018
20152018
20152018
20172020

Development of advanced
techniques for cooperative
localization and mapping
with mobile robots and
their application in precise
agriculture
Adaptive system for assisted
and independent living
SIARS (Smart I (eye)
Advisory Rescue System)
UNCAP (Ubiquitous
iNteroperable Care for Ageing
People)
CA COST Action CA16226,
Indoor
living
space
improvement: Smart Habitat
for the Elderly.

координатор

учесник
учесник
координатор

учесник

Лимонка Коцева Лазарова
Датум
од-до

20162018
20172019
2018

712

Наслов на проектот

MATHDebate - The Voice of
Students - Searching Excellence in
Math Education trough Increasing
the Motivation for Learning.
Contributions in mathematical
theory, mathematical modelling
and their applications.
First Winter MI-NET Modeling
Week in Macedonia.

Позиција

Опис на
активностите
во тек на
проектот:
  

асистент
координатор
истражувач
асистент
координатор

Годишен извештај

Александра Стојанова
Датум
од-до

20162018

Наслов на проектот

Application of
Quasigroups in
Cryptography and Data
Communications

Позиција

  
млад истражувач

Марија Митева
Датум
од-до
20172019

20162018

•

-

Наслов на проектот
Contributions in
mathematical theory,
mathematical modeling
and their applications
(проект финансиран од
УГД)
MATHDebate – The
Voice of Students –
Searching Excellence in
Math Education through
Increasing the Motivation
for Learning
(Erasmus+ проект)

Опис на
активностите во
тек на проектот:

Позиција

Опис на
активностите во тек
на проектот:

истражувач

истражувач

Меѓународни списанија со фактори на влијание
M. Lukarevski: Problem 12042, American Mathematical Monthly, Vol.
125, No.5 (May 2018), pp. 466-475 (SCI Journal, IF = 0.349)
K. Hadzi-Velkova Saneva, S. Atanasova, J. Veta Buralieva, Tauberian
theorems for the Stockwell transform of Lizorkin distributions, Applicable
Analysis, 2018. (IF(2017)= 0.963) https://doi.org/10.1080/00036811.201
8.1506104.
Marija Miteva, Biljana Jolevska – Tuneska, Tatjana Atanasova –
Pacemska. Results on the Colombeau Products of the Distribution x +
−r−1/2
with the Distributions x − −k−1/2 and x − k−1/2. Functional Analysis and
Its Applications (2018) IF(2017)=0.571

Странски списанија без фактор на влијание
–– Dimitrova, Biljana, and Mileva, Aleksandra (2017) Steganography of
Hypertext Transfer Protocol Version 2 (HTTP/2). Journal of Computer
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and Communications 5 (5), pp. 98-111, ISSN 2327-5227 (Online). DOI:
10.4236/jcc.2017.55008.
Stojanov, Done (2017) C# Desktop Application with Connection to the
European Nucleotide Archive for Fast Identification of Tandem Repeats.
Advanced Studies in Biology, 9 (4). pp. 217-224. ISSN 1313-9495
Stojanov, Done (2017) Comparing DNA Applying Dynamic Programming:
A Historical Review. Tem Journal, 6 (4). pp. 888-893. ISSN 2217-8309
(Print)
Stojanov, Done and Mileva, Aleksandra (2017) FDONT: Fast Detection
of Non-Crossing Tandems. Annals of West University of Timisoara,
Series of Biology, 20 (2). pp. 171-178. ISSN 2285-7044
Stojanov, Done and Mileva, Aleksandra (2017) A review of the current
methods for computational analysis of tandem repeats. Annals of West
University of Timisoara, Series of Biology, 20 (2). pp. 159-166. ISSN
2285-7044
Angelkov, Dimitrija and Martinovska Bande, Cveta (2017) Sensor
Module for Monitoring Wine Fermentation Process. In: Applied Physics,
System Science and Computers. Springer International Publishing AG,
Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 253-262. ISBN 978-3-31953934-8
M. Lukarevski: The excentral triangle and a curious application to
inequalities, The Mathematical Gazette, Vol. 102, No. 550 (November
2018) 531-533 (ESCI Journal)
2. . M. Lukarevski: Problem 102.Е, The Mathematical Gazette, Vol. 102,
No. 549 (2018) (ESCI Journal)
M. Lukarevski Aufgabe 1374, Elemente der Mathematik, Vol. 73, No. 2
(2018) 81-85 ) (ESCI Journal)
M. Lukarevski: Problem 4302, CRUX Mathematicorum, Vol. 44, No. 1
(2018)
Velinov, Aleksandar and Zdravev, Zoran (2018) Analysis of Apache Logs
Using Hadoop and Hive. Tem Journal, 7 (3). pp. 645-650. ISSN 22178309 (
Karamazova E., Jusufi Zenku T., Trifunov Z. (2017): Analysing and
comparing the final grade in mathematics by linear regression using Excel
and SPSS, International Journal of Mathematics Trends and Technology,
Vol.52, pp. 334-344, No.5
Kukuseva M., Citkuseva Dimitrovska B., Veta Buralieva
J., Karamazova E., Atanasova-Pacemska T. (2018): Proposed Queuing
Model M/M/3 with Infinite Waiting Line in a Supermarket, Balkan Journal
of Applied Mathematics and Informatics, 1 (1). pp. 73-78. ISSN 25454803
Vasko Kokalanov, Vlado Gicev, Roman Golubovski, Influence of the
Source Square Size on the Accuracy of Numerical Solution of Wave
Propagation in Half Space“ во журналот „Journal of Geological Resource
and Engineering“.

Годишен извештај

–– Koceska, Natasa and Koceski, Saso and Sazdovski, Vasko and Ciambrone,
Domenico (2017) “Robotic Assistant for Elderly Care: Development and
Evaluation”. International journal of automation technology, 11 (3). pp.
425-432.16.
–– Maneva, Magdalena and Koceska, Natasa and Koceski, Saso, “Measuring
agility in agile methodologies”. Journal of Applied Economics and
Business, (2017), 5 (3). pp. 21-30. ISSN 1857- 8721.
–– Kocev, Ivica, Jugoslav Achkoski, Dimitar Bogatinov, Saso Koceski,
Vladimir Trajkovik, Goce Stevanoski, and Boban Temelkovski. “Novel
approach for automating medical emergency protocol in military
environment.” Technology and Health Care 26, no. 2 (2018): 249-261.
–– Golomeova, Sanja and Koceski, Saso (2017) “Low Cost Robotic Arm
for Object Grasping Applications”. International Journal of Computer
Applications, 177 (7). pp. 39-43.
–– Lameski, Petre and Zdravevski, Eftim and Koceski, Saso and Kulakov,
Andrea and Trajkovik, Vladimir, “Suppression of Intensive Care Unit
False Alarms Based on the Arterial Blood Pressure Signal”, IEEE Access,
(2017), 5. pp. 5829-5836.
–– Zlatanovska, Biljana and Stojkovic, Natasa and Kocaleva, Mirjana and
Stojanova, Aleksandra and Lazarova, Limonka and Gobubovski, Roman
(2018) Modeling of Some Chaotic Systems with AnyLogic Software.
TEM Journal, 7 (2). pp. 465-470. ISSN 2217-8309 / 2217-8333 (Online),
Indexed by Web of Science, Scopus, Ebsco
–– Zlatanovska, Biljana and Stojkovic, Natasa and Kocaleva, Mirjana and
Stojanova, Aleksandra and Lazarova, Limonka and Gobubovski, Roman
(2018) Modeling of Some Chaotic Systems with AnyLogic Software.
TEM Journal, 7 (2). pp. 465-470. ISSN 2217-8309 / 2217-8333 (Online)
–– Kukuseva, Maja and Citkuseva Dimitrovska, Biljana and Veta Buralieva,
Jasmina and Karamazova, Elena and Atanasova-Pacemska, Tatjana
(2018) Proposed Queuing Model M/M/3 with Infinite Waiting Line in a
Supermarket. Balkan Journal of Applied Mathematics and Informatics, 1
(1). pp. 73-78. ISSN 2545-4803
–– Stojanov, Done (2017) C# Desktop Application with Connection to the
European Nucleotide Archive for Fast Identification of Tandem Repeats.
Advanced Studies in Biology, 9 (4). pp. 217-224. ISSN 1313-9495
–– Stojanov, Done (2017) Comparing DNAApplying Dynamic Programming:
A Historical Review. Tem Journal, 6 (4). pp. 888-893. ISSN 2217-8309
(Print)
–– Stojanov, Done and Mileva, Aleksandra (2017) FDONT: Fast Detection
of Non-Crossing Tandems. Annals of West University of Timisoara,
Series of Biology, 20 (2). pp. 171-178. ISSN 2285-7044
–– Stojanov, Done and Mileva, Aleksandra (2017) A review of the current
methods for computational analysis of tandem repeats. Annals of West
University of Timisoara, Series of Biology, 20 (2). pp. 159-166. ISSN
2285-7044
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Меѓународни конференции
Zdravev, Zoran and Velinov, Aleksandar and Spasov, Stojance and Krstev,
Aleksandar (2018) Analytics and Report Plugins in Moodle. In: Eighth
International Scientific Conference Computer Science’2018, 13-15 Sept
2018, Kavala, Greece.
Nikolovska, Aleksandra and Velinov, Aleksandar and Spasov, Stojance
and Zdravev, Zoran (2018) Framework for Big Data Analytics of Moodle
Data Using Hadoop in the Cloud. In: Eighth International Scientific
Conference Computer Science’2018 , 13-15 Sept 2018, Kavala, Greece.
Velinov, Aleksandar and Martinovska Bande, Cveta (2018) Classification
with ID3 and SMO using Weka. In: International Conference on
Information Technology and Development of Education – ITRO 2018,
June, 2018, Zrenjanin, Republic of Serbia.
Mileva, Aleksandra and Velinov, Aleksandar and Stojanov, Done (2018)
New Covert Channels in Internet of Things. In: The 12th International
Conference on Emerging Security Information, Systems and Technologies
- SECURWARE 2018, September 16-20, 2018, Venice, Italy.
Zlatkovski, Dragi, and Mileva, Aleksandra, and Bogatinova, Kristina,
and Ampov, Igor (2018) A New Real-Time File Integrity Monitoring
System for Windows-based Environments. ICT Innovations 2018, Web
Proceedings pp. 243-258, ISSN 1857-7288.
Cekova, Katerina and Martinovska Bande, Cveta and Velkova, Ana and
Stojkovic, Natasa (2018) Mobile Sensor System for Detection of Toxic
Gases in Mines. ICT Innovations 2018, Web Proceedings. pp. 112-123.
ISSN 1857-7288
Krstev, Aleksandar and Beqiri, Lavdim and Krstev, Boris and Krstev,
Dejan and Zlatev, Darko and Donev, Aleksandar (2018)Application
of Machine Learning in Software Engineering. In: IX International
Conference of Information Technology and Development of Education
2018 (ITRO 2018), 29 June 2018, Zrenjanin, Republic of Serbia.
Krstev, Aleksandar and Krstev, Dejan and Polenakovik, Radmil and
Krstev, Boris (2018) Decision Making Using Sequential Equation
Modelling Applied for Pellet Production. In: IX International Conference
of Information Technology and Development of Education 2018 (ITRO
2018), 29 June 2018, Zrenjanin, Republic of Serbia.
Hadzieva, Elena and Videnovik, Maja and Koceska, Natasa and Trajkovik,
Vladimir. “Higher education from a complexity theory perspective”.
The education at the crossroads - conditions, challenges, solutions and
perspectives, November, (2017).
Ace Dimitrievski, Eftim Zdravevski, Petre Lameski, Rossitza Goleva,
Saso Koceski, Vladimir Trajkovik, “Fog Computing for Personal Health
Principles” International Conference on Applied Internet and Information
Technologies, October 5, (2018).
Stojkovic, Natasa and Grezova, Kristina and Zlatanovska, Biljana and
Kocaleva, Mirjana and Stojanova, Aleksandra and Golubovski, Roman
(2018) Euler’s Number and Calculation of Compound Interest. In:

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

-

International Conference on Information Technology and Development
of Education – ITRO 2018, 29 June 2018, Zrenjanin, Republic of Serbia
I Skrita po Teorija na informacii, Natasha Stojkovikj, Zoran Utkovski,
Marija Miteva i Elena Karamazova,
Tatjana Atanasova Pachemska, Gregory Makrides, Zoran Trifunov,
Limonka Koceva Lazarova, Marija Miteva, Biljana Jolevska Tuneska,
E- Debate – A New Approach In Increasing Motivation For Learning
Mathematics Through Debate, MASSEE International Conference on
Mathematics MICOM 2018 Conference, 18-23 September 2018, Nicosia,
Cyprus
Zlatanovska, Biljana and Ljubenovska, Marija and Kocaleva, Mirjana
and Koceva Lazarova, Limonka and Stojkovic, Natasa and Stojanova,
Aleksandra (2018) Dynamical Analysis of Two Cubic Discrete Dynamical
Systems. In: International Conference on Information Technology and
Development of Education – ITRO 2018, 29 June 2018, Zrenjanin,
Republic of Serbia.
EWM General meeting 2018, 3-7 September 2018, Graz, Austria
J. Veta Buralieva, K. Hadzi-Velkova Saneva, S. Atanasova, Asymptotic
results for generalized integral transform
Stojanova Aleksandra and Kocaleva Mirjana and Stojkovic Natasa and
Bikov Dusan and Ljubenovska Marija and Zdravevska Savetka and
Zlatanovska Biljana and Miteva Marija and Koceva Lazarova Limonka.
Optimization models for scheduling in kindergarten and healthcare
centers. Balkan Journal of Applied Mathematics and Informatics (2018)
Atanasova-Pacemska Tatjana and Jolevska-Tuneska Biljana and
Makrides Gregory and Lazarova Limonka and Miteva Marija and
Pacemska Sanja and Trifunov Zoran and Timovski Riste (2017)
Математичка дебата – гласот на ученикот - барање извонредност
во математичкото образование преку подигање на мотивацијата за
учење / практицирање математика. In: „Да се биде учител“ - научностручна трибина. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Факултет за
образовни науки, pp. 20-25.
Регионални и Домашни конференции со меѓународно учество
Kocaleva, Mirjana and Zlatanovska, Biljana and Stojkovic, Natasa and
Stojanova, Aleksandra (2018) Application of Runge - Kutta and Euler
methods for ODE through examples. In: International Conference on
Information Technology and Development of Education – ITRO 2018,
29 June 2018, Zrenjanin, Republic of Serbia.
Zlatanovska, Biljana and Ljubenovska, Marija and Kocaleva, Mirjana
and Koceva Lazarova, Limonka and Stojkovic, Natasa and Stojanova,
Aleksandra (2018) Dynamical Analysis of Two Cubic Discrete Dynamical
Systems. In: International Conference on Information Technology and
Development of Education – ITRO 2018, 29 June 2018, Zrenjanin,
Republic of Serbia.
Stojkovic, Natasa and Grezova, Kristina and Zlatanovska, Biljana and
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Kocaleva, Mirjana and Stojanova, Aleksandra and Golubovski, Roman
(2018) Euler’s Number and Calculation of Compound Interest. In:
International Conference on Information Technology and Development
of Education – ITRO 2018, 29 June 2018, Zrenjanin, Republic of Serbia.
Workshop „Women in mathematics in the Balkan region“, 28-29 May
2018, Skopje, Macedonia
J. Veta Buralieva, K. Hadzi-Velkova Saneva, S. Atanasova, Asymptotic
behavior of some integral transforms on distribution spaces
Семинар „Ден на диференцијалните равенки“, 4 мај 2018, Универзитет
„Гоце Делчев“, Штип, Македонија
К. Хаџи-Велкова Санева, С. Атанасова, Ј. Вета Буралиева, ВејвлетГалеркин решение на некои обични диференцијални равенки (низ
примери)
Учество на летниот курс: “An Introduction to Frame Theory and the
Large Тime/Frequency Analysis Toolbox”, кој ќе се одржи на 14 и 15
јуни 2018 кој се одржа на ФЕИТ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
во Скопје, Македонија.
Учество на First Modelling Week in Macedonia која се одржана од 12
до 16 февруари 2018 на Факултет за инфиорматика при Универзитет
„Гоце Делчев” во Штип, Македонија.
Stojanova, Aleksandra and Filipov, Lyubomir and Varbanov, Zlatko (2018)
Simplest oblivious transfer protocol in Python. Proceedings of the Forty
Fourth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians.
ISSN 1313-3330
Mihova, Marija and Stojanova, Aleksandra (2018) On Bilinear
Quasigroups of Order 2^n. 10th ICT Innovations Conference, Engineering
and Life Sciences web proceedings. ISSN 1857-7288 © ICT ACT, 2018
Национален семинар по Теорија на Кодирање „Стефан Додунеков”
организиран од ИМИ-БАН во Чифлик, Р. Бугарија, 30 ноември - 3
декември 2017.
Учество на работилницата First Winter Modelling Week in Macedonia,
12-16 February 2018 – Штип, Македонија.
Учество на школа COST Training School on Symmetric Cryptography
and Blockchain, 19-23 February 2018 – Torremolinos, Spain.
Учество на Натпреварот First Lego League, Гросупље, Љубљана
Словенија
Учество на школа BigSkyEarth Training School on “GPU-based
analytics and data science”, 3-9 April 2018, Vicomtech Research Center,
San Sebastian, Spain.
Учество на работилницата The 136th European Study Group with
Industry Department of Mathematics and Informatics, 14-18 May 2018
- L’Aquila, Italy.
Учество на школа Programming and Tuning Massively Parallel Systems
+ Artificial Intelligence (PUMPS+AI) Summer School, 16-20 July 2018
– Barcelona, Spain;
Учество на школа EUTypes Summer School on Types for Programming

Годишен извештај

-

-

and Verification 8-12 August 2018, Ohrid, Macedonia.
Stojanova Aleksandra and Kocaleva Mirjana and Stojkovic Natasa and
Bikov Dusan and Ljubenovska Marija and Zdravevska Savetka and
Zlatanovska Biljana and Miteva Marija and Koceva Lazarova Limonka.
Optimization models for scheduling in kindergarten and healthcare
centers. Balkan Journal of Applied Mathematics and Informatics (2018)
Atanasova-Pacemska Tatjana and Jolevska-Tuneska Biljana and
Makrides Gregory and Lazarova Limonka and Miteva Marija and
Pacemska Sanja and Trifunov Zoran and Timovski Riste (2017)
Математичка дебата – гласот на ученикот - барање извонредност
во математичкото образование преку подигање на мотивацијата за
учење / практицирање математика. In: „Да се биде учител“ - научностручна трибина. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Факултет за
образовни науки, pp. 20-25.

Домашни списанија
Mileva, Aleksandra and Dimitrova, Vesna (2018) Some Generalizations
Of Recursive Derivates of k-ary Operations. Balkan Journal of Applied
Mathematics and Informatics, 1 (1). pp. 31-38. ISSN 2545-4803.
Stojanova, Aleksandra and Kocaleva, Mirjana and Stojkovic, Natasa
and Bikov, Dusan and Ljubenovska, Marija and Zdravevska, Savetka and
Zlatanovska, Biljana and Miteva, Marija and Koceva Lazarova, Limonka
(2018) Optimization models for scheduling in kindergarten and healthcare
centers. Balkan Journal of Applied Mathematics and Informatics, 1 (1). pp.
65-71. ISSN 2545-4803
Velinov, Aleksandar and Gicev, Vlado (2018) Practical application of
simplex method for solving linear programming problems. Balkan Journal of
Applied Mathematics and Informatics, 1 (1). pp. 7-15. ISSN 2545-4803
Krstev, Aleksandar and Krstev, Dejan and Krstev, Boris and Velinovska,
Sladzana (2018) Data analysis and structural equation modelling for
direct foreign investment from local population. Balkan Journal of Applied
Mathematics and Informatics (BJAMI), 1 (1). pp. 49-54. ISSN 2545-4803
Krstev, Boris and Naumovski, Krsto and Krstev, Aleksandar and Golomeov,
Blagoj and Golomeova, Mirjana and Zendelska, Afroditaand Todeva,
Tijana (2017) Air pollution in surrounding environment of domesti mines –
ambient air and plant dust. Natural Resources and Technologies, 11. pp. 8387. ISSN 185-6966
Naumovski, Krsto and Krstev, Boris and Basovski, Goran and Todeva,
Tijana and Krstev, Aleksandar (2017) Conditions and impacts on industrial
processes and atmospheric approaches of air pollution in the Skopje and Polog
region. Natural resources and technologies, 11 (11). pp. 75-82. ISSN 185-6966
Stojanova, Aleksandra and Kocaleva, Mirjana and Stojkovic,
Natasa and Bikov, Dusan and Ljubenovska, Marija and Zdravevska,
Savetka and Zlatanovska, Biljana and Miteva, Marija and Koceva Lazarova,
Limonka (2018) Optimization models for scheduling in kindergarten and
healthcare centers. Balkan Journal of Applied Mathematics and Informatics, 1
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(1). pp. 65-71. ISSN 2545-4803
Maja Srebrenova Miteva, Limonka Koceva Lazarova, Notion for
connectedness and path connectedness in some type of topological spaces,
Balkan Journal of Applied Mathematics and Informatics, 1 (1). pp. 55-65.
ISSN 2545-4803
- Atanasova-Pacemska, Tatjana and Jolevska-Tuneska, Biljana and
Makrides, Gregory and Lazarova, Limonka and Miteva, Marija and Pacemska,
Sanja and Trifunov, Zoran and Timovski, Riste (2017) Математичка дебата –
гласот на ученикот - барање извонредност во математичкото образование
преку подигање на мотивацијата за учење / практицирање математика.
In: „Да се биде учител“ - научно-стручна трибина. Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип, Факултет за образовни науки, pp. 20-25.
Stojanova Aleksandra and Kocaleva Mirjana and Stojkovic Natasa
and Bikov Dusan and Ljubenovska Marija and Zdravevska Savetka and
Zlatanovska Biljana and Miteva Marija and Koceva Lazarova Limonka.
Optimization models for scheduling in kindergarten and healthcare centers.
Balkan Journal of Applied Mathematics and Informatics (2018)
Atanasova-Pacemska Tatjana and Jolevska-Tuneska Biljana and Makrides
Gregory and Lazarova Limonka and Miteva Marija and Pacemska Sanja and
Trifunov Zoran and Timovski Riste (2017) Математичка дебата – гласот
на ученикот - барање извонредност во математичкото образование
преку подигање на мотивацијата за учење / практицирање математика.
In: „Да се биде учител“ - научно-стручна трибина. Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип, Факултет за образовни науки, pp. 20-25.
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Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар
Звање

Душан Биков

доцент

Марија Митева

доцент

Елена Карамазова

доцент

Светлана
Кордумова
Трајанова

Насловен
доцент

информатика и вештачка
интелигенција и системи

избор

Александар
Крстев

Вонреден
професор

процесирање на податоци
и информациски системи
и програмирање

избор

Други активности
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Област

Избор/
реизбор

Име и презиме

информатика и
информациони системи и
мрежи
математика и анализа и
функционална анализа
анализа и функционална
анализа и математичка
статистика и операциони
истражувања

избор
избор
избор

Годишен извештај

-

-

-

-

-

-

-

Патувања на вработени во странство
Мирјана Коцалева- учество на BigSkayEarth Traning School: Big Data
in Simulations во Turku Финска учество на BigSkayEarth Traning School:
Big Data in Simulations во Turku Финска во период од 26.11.2018 година
до 30.11.2018 година
Душан Биков - учество на Национален семинар по Теорија на
Кодирањето „Стефан Додунеков“ организиран од ИМИ-БАН во
Велико Трново, Бугарија во период од 8.11.2018 година до 9.11.2018
година
Душан Биков - учество на BigSkayEarth Traning School: Big Data
in Simulations во Turku Финска во период од 26.11.2018 година до
30.11.2018 година
Душан Биков - претставување на постер „BoolSPLG: A library with
parallel algorithms for Boolean functions and S-boxes for GPU“ на
PUMPS+AI во Barcelona Supercomputing Center, Шпанија во период од
16.7.2018 година до 20.7.2018 година
Игор Стојановиќ - научно усовршување во Directorate General for
Informatics, Европска Комисија во Брисел, Белгија во периодот од
1.11.2018 година до 31.10.2019
Сашо Коцески - учество на конференцијата “International Conference
on Advances in Computing, Communication and Information
Technology - CCIT 2018” Рим, Италија во период од 25.10.2018 година
до 29.10.2018 година
Сашо Коцески -учество на конференцијата 7th Mediterranean
Conference on Embedded Computing - MECO’2018, Будва, Црна Гора
во период од 10.6.2018 година до 17.6.2018 година
Сашо Коцески - учество на конференцијата “IFAC Conference on
Analysis and Control of Chaotic Systems” Ајндховен, Холандија во
периодот од 29.10.2018 година до 2.11.2018 година
Наташа Коцеска - учество конференцијата “IFAC Conference on
Analysis and Control of Chaotic Systems” Ајндховен, Холандија во
период од 29.10.2018 година до 2.11.2018 година
Наташа Коцеска - учество на конференцијата „International
Conference on Advances in Computing, Communication and
Information Technology - CCIT 2018” Рим, Италија во период од
25.10.2018 година до 29.10.2018 година
Александра Милева - учество на 12-тата меѓународна конференција
Emerging Security Information, Systems and Technologies SECURWARE 2018, Венеција, Италија, во период од 16.9.2018 година
до 19.9.2018 година
Александра Милева - учество како експерт евалуатор на проекти во
H2020 програмата во Брисел, Белгија во период од 1.10.2018 година
до 5.10.2018 година
Лимонка Коцева – Лазарова - учество на тренинг курс во рамки на
проектот Еразмус+ “MATHDebate – the Voice of Students – Searching
Excellence in Math Education through Increasing the Motivation for
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Learning”, Ларнака, Кипар во период од 16.9.2018 година до 23.9.2018
година
Лимонка Коцева –Лазарова учество на четвртиот работен состанок во
рамки на проектот “MATHDebate – the Voice of Students – Searching
Excellence in Math Education through Increasing the Motivation for
Learning”, Варна, Бугарија. во период од 29.8.2018 година до 2.9.2018
година
Зоран Здравев - учество на тренинг курс во рамки на проектот
Еразмус+ “MATHDebate – the Voice of Students – Searching
Excellence in Math Education through Increasing the Motivation for
Learning”, Ларнака, Кипар, во период од 16.9.2018 година до 23.9.2018
година
Зоран Здравев - учество на конференцијата: “8th International
Scientific Conference COMPUTER SCIENCE’2018”, Кавала, Грција,
во период од 12.9.2018 година до 16.9.2018 година
Благој Делипетров - поради продолжување на ангажманот во
Европската Комисија, Joint Research Centre, Directorate B “Growth
and Innovation” Digital Economy Unit во Испра, Италија период од
1.9.2018 до 31.8.2020 година
Александар Велинов - учество на конференцијата: “8th International
Scientific Conference COMPUTER SCIENCE’2018” Кавала, Грција во
период од 12.9.2018 година до 16.9.2018 година
Марија Митева - учество на четвртиот работен состанок во рамки
на проектот “MATHDebate – the Voice of Students – Searching
Excellence in Math Education through Increasing the Motivation for
Learning” Варна, Бугарија, во период од 29.8.2018 година до 2.9.2018
година
Јасмина Вета Буралиева - учество на Mini Symposia “Frame Theory
and Asymptotic Analysis ” во склоп на European Women in Mathematics
General Meeting 2018 (Celebrating 30 years of the EWM), Грац, Австрија,
во период од 3.9.2018 година до 07.09.2018 година
Јасмина Вета Буралиева - учество на International Workshop:
“Frame theory and asymptotic analysis” во склоп на билатерален
научноистражувачки проект со Австрија, “Frame theory and asymptotic
analysis”, Виена, Австрија. во период од 8.9.2018 година до 12.9.2018
година
Наташа Стојковиќ - учество на Cost Action CA15123 TYPES 2018,
Брага, Португалија во период од 18.6.2018 година до 22.6.2018 година
Наташа Коцеска - учество на конференцијата 7th Mediterranean
Conference on Embedded Computing - MECO’2018, Будва, Црна Гора.
во период од 10.6.2018 година до 17.6.2017 година
Александар Крстев - учество на ITRO 2018 Conference во Зрењанин,
Р. Србија во период од 28.6.2018 година до 29.6.2018 година
Јасмина Вета Буралиева - учество на summer school: An Introduction
to Frame Theory and the Large Time/Frequency Analysis Toolbox,
Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје,
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Р. Македонија во период од 14.6.2018 до 15.6.2018 година
Јасмина Вета Буралиева - учество на International Workshop: “Frame
theory and asymptotic analysis” во склоп на билатерален научно
истражувачки проект со Австрија, “Frame theory and asymptotic
analysis”, Vienna, Austria at the Acoustics Research Institute, Austrian
Academy of Science во период од 22.6.2018 до 29.6.2018 година
Александар Велинов - учество на ITRO 2018 Conference во Зрењанин,
Р. Србија во период од 28.6.2018 година до 29.6.2018 година
Марија Митева - учество на меѓународната конференција “Algebra
and Analysis with Application” Охрид, Р. Македонија во период од
1.7.2018 година до 4.7.2018 година
Лимонка Лазарова Коцева - учество на меѓународната конференција
“Algebra and Analysis with Application” Охрид, Р. Македонија во
период од 1.7.2018 година до 4.7.2018 година
Игор Стојановиќ - учество во реализација на проектот „Technical
Assistance to the Justice sector” во Белград, Р. Србија. во период од
20.6.2018 година до 27.6.2018 година
Зоран Здравев - учество на работилница „8th WeB & 1st Macedonian
Moodle Moot 2018”, Битола, Р. Македонија. во период од 1.6.2018
година до 2.6.2018 година
Зоран Златев - учество на ITRO 2018 Conference во Зрењанин, Р.
Србија, во период од 28.6.2018 година до 29.6.2018 година
Зоран Здравев - посета на Центар за електронско учење при
Универзитетот во Ферара, Италија во период од 10.6.2018 година до
13.6.2018 година
Стојанче Спасов - учество на работилница “8th WeB & 1st
Macedonian Moodle Moot 2018” Битола, Р. Македонија во период од
1.6.2018 година до 2.6.2018 година
Зоран Златев - работа на докторска теза на Технички универзитетСофија (лабораторија LabView) во Софија, Р. Бугарија во период од
31.5.2018 година до 1.6.2018 година
Александар Велинов - учество на работилница „8th WeB & 1st
Macedonian Moodle Moot 2018” Битола, Р. Македонија во период од
1.6.2018 година до 2.6.2018 година
Наташа Стојковиќ - учество на workshop: 136th European Study Group
with Industry, во Gran Sasso Science Institute, L’Aquila, Italy во период
од 14.5.2018 година до 18.5.2018 година
Лимонка Лазарова Коцева - учество на workshop: 136th European
Study Group with Industry, во Gran Sasso Science Institute, L’Aquila,
Italy во период од 14.5.2018 година до 18.5.2018 година
Зоран Златев - учество на конференција 41st International spring
seminar on Electronics Technology ISSE 2018 во Златибор, Србија. во
период од 16.5.2018 година до 21.5.2018 година
Душан Биков - учество на workshop: 136th European Study Group with
Industry, во Gran Sasso Science Institute, L’Aquila, Italy во период од
14.5.2018 година до 18.5.2018 година
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Билјана Златановска - учество на workshop: 136th European Study
Group with Industry, во Gran Sasso Science Institute, L’Aquila, Italy во
период од 14.5.2018 година до 18.5.2018 година
Александра Стојанова - учество на workshop: 136th European Study
Group with Industry, во Gran Sasso Science Institute, L’Aquila, Italy во
период од 14.5.2018 година до 18.5.2018 година
Александра Милева - учество 13. меѓународна конференција
Availability, Reliability and Security (ARES 2018) и втората
меѓународна работилница Security and Forensics of IoT (IoT-SECFOR
2018) Хамбург, Германија во период од 25.8.2018 година до 1.9.2018
година
Мартин Лукаревски - учество на школата Extrinsic Curvature
Flows, 4-15 June 2018, Trieste, Italy. во период од 4.6.2018 година до
15.6.2018 година
Јасмина Вета Буралиева - учество на International Workshop:
“Frame theory and asymptotic analysis” во склоп на билатерален
научноистражувачки проект со Австрија, “Frame theory and asymptotic
analysis”, Vienna, Austria at the Acoustics Research Institute, Austrian
Academy of Science во период од 13.4.2018 година до 20.4.2018 година
Душан Биков - учество на BigSkyEarth Training School 2018: GPUbased analytics and data science, во Vicomtech Research Center (San
Sebastian), Шпанија во период од 2.4.2018 година до 5.4.2018 година
Александра Стојанова - учество на BigSkyEarth Training School 2018:
GPU-based analytics and data science, во Vicomtech Research Center (San
Sebastian), Шпанија во период од 2.4.2018 година до 5.4.2018 година
Сашо Коцески - учество на работилница за NATO проектот SIARS
(Smart I (eye) Advisory Rescue System), Скопје, Р. Македонија. во
период од 19.3.2018 година до 20.3.2018 година
Наташа Коцеска - учество на работилница за NATO проектот SIARS
(Smart I (eye) Advisory Rescue System), Скопје, Р. Македонија во
период од 19.3.2018 година до 20.3.2018 година
Мирјана Коцалева - поради мобилност во рамки на програмата
Еразмус на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Велико Трново
отсуство во период од 12.3.2018 до 12.6.2018 година
Александра Стојанова - поради учество на Регионалниот Адриа ФЛЛ
натпревар со македонската екипа “The Makbot Pioneers” Словенија во
периодот од 8.3.2018 година до 11.3.2018 година
Сашо Коцески - учество работен состанок на проектот “WORTH
Partnership Project” во Мадрид, Шпанија во период од 1.2.2018 до
5.2.2018 година,
Сашо Коцески - учество на работен состанок на управувачкиот
комитет на COST акцијата “Indoor living space improvement: Smart
Habitat for the Elderly (SHALD-ON)” кој е дел од европската програма
Horizon2020, 20-22.02.2018 во Аликанте, Шпанија. во период од
19.2.2018 до 23.2.2018 година
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Мартин Лукаревски - учество на Workshop: Quantum Spacetime ’18,
19-23 February 2018, во Софија, Р. Бугарија во период од 19.2.2018
година до 23.2.2018 година
Мирјана Коцалева - учество на школата Symmetric Cryptography and
Blockchain Торемолинос, Шпанија во период од 19.2.2018 до 23.2.2018
година
Марија Митева - учество на работен состанок во рамки на проектот
“MATHDebate – the Voice of Students – Searching Excellence in Math
Education through Increasing the Motivation for Learning” Никозија,
Кипар во период од 30.1.2018 година до 4.2.2018 година
Лимонка Коцева Лазарова - учество на работен состанок во рамки на
проектот “MATHDebate – the Voice of Students – Searching Excellence
in Math Education through Increasing the Motivation for Learning”
Никозија, Кипар. во период од 30.1.2018 година до 4.2.2018 година
Зоран Утковски - поради истражувачки престој на Фраунхофер
Хајнрих Херц (Fraunhofer Heinrich Hertz) Институтот во Берлин,
Германија. во период од 1.2.2018 година до 31.1.2019 година
Душан Биков - учество на школата Symmetric Cryptography and
Blockchain Торемолинос, Шпанија во период од 19.2.2018 до 23.2.2018
година
Александра Стојанова - поради учество на школата Symmetric
Cryptography and Blockchain Торемолинос, Шпанија отсуство во
период од 19.2.2018 до 23.2.2018 година
Александар Велинов - учество на школата Symmetric Cryptography
and Blockchain Торемолинос, Шпанија. во период од 19.2.2018 до
23.2.2018 година
Мирјана Коцалева - учество на Erasmus + работилница во Висла,
Полска во период од 4.12.2017 година до 13.12.2017 година
Мартин Лукаревски - присуство на Final Colloquim, December 15,
Leibniz Unversitat Hannover во период од 14.12.2017 до 18.12.2017
година
Сашо Коцески - учество на тренинг мисија и работилница Во склоп
на NATO проектот SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System),
периодот од 22.11.2017-2.12.2017, во Цеље и Љубљана, Словенија.
Наташа Коцеска - учество на тренинг мисија и работилница Во склоп
на NATO проектот SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System),
периодот од 22.11.2017-2.12.2017, во Цеље и Љубљана, Словенија.
Душан Биков - учество на Семинарот по Теорија на кодирање
“Професор Стефан Додунеков”, во период 30.11.2017-3.12.2017
година во Чифлик, Тројан, Република Бугарија
Александра Милева - учество на Семинарот по Теорија на кодирање
“Професор Стефан Додунеков”, во периодот од 30.11.2017-3.12.2017
година во Чифлик, Тројан, Република Бугарија.
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Учество на конгреси, семинари и сл.
- Mileva, Aleksandra (2018) Steganography in the World of
IoT. Keynote talk at the IoT SECFOR 2018 Workshop at the International
Conference on Availability, Reliability and Security (ARES) 2018, August 2730, Hamburg, Germany.
Билјана Златановска
- 136-th ESGI L’AQUILA, MAY 14 - 18 2018, Italy with technical
report - D.Bikov, M. Dvoriashyna, V. Ertugrul, M.Kresoja, L. Lazarova, R.
Repetto, T. Stojancevic, A. Stojanova, N. Stojkovic, I. Stojkovska, M. Veneva,
F. Ying, B. Zlatanovska (2018) Increasing Efficiency of on-line Shopping by
Optimizing the Staff Schedule. In: 136-th ESGI L’AQUILA, MAY 14 - 18
2018, Italy.
First winter modelling week in Macedonia, 12-16 Feb 2018, Stip,
Macedonia with technical report   - Stojanova, Aleksandra and Kocaleva,
Mirjana and Bikov, Dusan and Lazarova, Limonka and Stojkovic, Natasa
and Miteva, Marija and Zlatanovska, Biljana and Zdravevska, Savetka and
Ljubenovska, Marija (2018) Kindergartens and day care centers problem. In:
First winter modelling week in Macedonia, 12-16 Feb 2018, Stip, Macedonia.
Семинар од Диференцијални равенки со наслов „Ден на
диференцијалните равенки во Македонија” одржан на ден петок (4.5.2018
година), Кампус 2, Универзитет „Гоце Делчев”, Штип. Организатор:
Факултет за Информатика, Универзитет „Гоце Делчев” – Штип во
соработка на Иницијалниот одбор на „Ден на диференцијалните равенки”
под водство на проф. д-р Боро Пиперевски, ФЕИТ - Скопје.
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ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА
Вовед
Факултетот за туризам и бизнис логистика со седиште во Гевгелија
и дисперзирани студии во Штип и Скопје, како високообразовна единица
на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ од Штип, е основан на 15 јули
2008 г., а започна со работа на 1.10.2008 година.
Во првата академска 2008/2009 година Факултетот стартуваше со
една студиска програма Туризам во Гевгелија и во Штип. Во академска
2009/2010 година настава почна да се одвива на уште две нови насоки,
Бизнис логистика во Гевгелија и Скопје, и на насоката Гастрономија,
исхрана и диететика во Штип. Во академска 2010/2011 година се отвори
нова студиска програма по Гастрономија, исхрана и диететика во Скопје.
Во академската 2012/2013 година се отвора и уште една нова студиска
програма Хотелско – ресторанска во Штип и Скопје. Од 2013/2014
година започна со работа уште една нова студиска програма по Бизнис
администрација во Гевгелија и Скопје. Со отворањето на новите студиски
насоки се создадоа можности да студираат студенти од безмалку сите
градови на Република Македонија.
Факултетот од 2011 година реализира и втор циклус студии со
студиска програма Меѓународен туризам, од 2012 година и втор циклус
студии по студиска програма Бизнис логистика, а од 2015 година и втор
циклус студии по студиска програма Гастрономија, исхрана и диететика.
Од 2015 година стартува и трет циклус студии на студиска програма
Туризам и угостителство.
Од 15 септември 2015 година е избран нов декан на Факултет за
туризам и бизнис логистика, вон. проф. д-р Никола Димитров.
Од април 2016 година за четири студиски програми од прв циклус
студии добиена е реакредитација, за две од втор и една за трет циклус. Во
2017 година добиена е акредитација и уште една студиска програма од прв
циклус студии.
Структира и број на студенти
Бројот на вработени во Факултетот во текот на 2017/2018 година
изнесува 26 лица, од кои 3 редовни, 7 вонредни професори, 8 доценти, 3
асистенти докторанди, 2 технички секретари и 3 референти по студенски
прашања. Планирано е за следната академска 2018/2019 година бројот на
вработени да се зголеми за уште неколку професори и асистенти.
Наставната дејност на Факултетот во текот на 2017/2018 година ја
изведуваат:
3 редовни професори:
–– д-р Никола В.Димитров, за доцент избран 2008 г.; за продекан избран
2009 г., реизбран во 2011-2015 г., за вонреден професор избран во
2013 г., за декан избран 2015 г., за редовен професор избран на 2018
г.
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–– д-р Нако Ташков, за доцент избран 2008 г.; за декан избран во 2009
година, реизбран во 2011-2015 година, за вонреден професор избран
во 2013 г., за редовен избран 2018 г.
–– д-р Златко Јаковлев, за доцент избран 2008 г., за вонреден професор
избран во 2013 г., за редовен професор избран 2018 г.
-

-

8 – доценти:
доц. д-р Александра Жежова, избрана 2014 г.
доц. д-р Марија Магдинчева Шопова, избрана 2014 г.
доц. д-р Тања Ангелкова, избрана 2014 г.
доц. д-р Зоран Темелков, избран 2015 г.
доц. д-р Татјана Бошков, избрана 2015 г.
доц. д-р Оливер Филипоски, избран 2017 г.
доц. д-р Душко Јошески, избран 2017 г.
доц. д-р Наташа Митева, избрана 2018 г.
3 – асистенти докторанти:
асс.м-р Душица Санева, избрана 2011 г., реизбрана 2015 г.
асс.м-р Анета Стојановска Стефановска, избрана 2014 г.
асс.м-р Цветанка Ристова, избрана 2017 г.

-

2 - технички секретар:
Павлина Ичева, Гевгелија, покрива и студенски прашања
Ивана Шоповска, Скопје

-

3 - референти по студенски прашања:
Владимир Митев, Штип
Цветанка Матракоска, Скопје
Елена Ваканска, Скопје

-
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7 – вонредни професори:
д-р Цане Котески, за доцент избран 2010 г., за вонреден професор во
2015 г.
д-р Билјана Петревска, за доцент избрана во 2010 г., за вонреден
професор во 2015 г.
д-р Елизабета Митрева, за доцент избрана во 2011 г., за вонреден
професор во 2016 г.
д-р Мичо Апостолов, за доцент избран во 2011 г., за вонреден професор
во 2016 г.
д-р Драшко Атанасоски, за доцент избран во 2011 г., за вонреден
професор во 2016 г.
д-р Мимоза Серафимова, за доцент избрана во 2011 г., за вонреден
професор во 2016 г.
д-р Дејан Методијески, избран 2012 г., продекан од 03.2015 г., за
вонреден избран во 2017 г.

Реден број

Годишен извештај

Презиме и име
Димитров Никола
Ташков Нако
Јаковлев Златко
Котески Цане
Петревска Билјана
Митрева Елизабета
Атанасоски Драшко
Серафимова Мимоза
Апостолов Мичо
Методијески Дејан
Магдинчева Шопова Марија
Ангелкова Петкова Тања
Жежова Александра
Темелков Зоран
Бошков Татјана
Јошески Душко
Филипоски Оливер
Митева Наташа
Санева Душица
Стојановска Стефанова Анета
Цветанка Ристова
Минова Ичева Павлина
Шоповска Ивана
Митев Владимир
Матракоска Цветанка
Ваканска Елена

Звање
редовен професор
редовен професор
редовен професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
асистент
асистент
асистент
технички секретар/ советник за
студентска архива
технички секретар/ советник за
студентска архива
советник за студентска архива
советник за студентска архива
советник за студентска архива
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Табела. Број на студенти, по насоки, места и години на студирање
во 2017/2018 г.

Вкупно
ВКУПНО
Туризам

ШТИП

2017/
2018

Гастрономија,
исхрана и
диететика
Хотелско ресторанска

Вкупно
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I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

15
2
8
5
15
/
2
/
/
9
8
9
30
11
18
14
73
18
5
/
/
34
14
19
8
29
20
20
4
81
39
39
12

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
6
1
/
/
/
/
1
1
/
4
1
2
6
5
2
3

15
2
8
5
15
/
2
/
/
9
8
9
30
11
18
14
73
24
6
/
/
34
14
20
9
29
24
21
6
87
44
41
15

1
1
1
1
3
2
1
/
/
/
1
2
4
3
3
3
13
4
/
/
/
/
/
4
/
1
/
2
/
5
/
6
/

16
3
9
6
18
2
3
/
/
9
9
11
34
14
21
17
86
28
6
/
/
34
14
24
9
30
24
23
6
92
44
47
15

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Сѐ вкупно

Сѐ вкупно

Бизнис
администрација

Вонредни

2017/
2018

Вкупно редовни

ГЕВГЕЛИЈА

Бизнис
логистика

Кофинансирање

Туризам

Државна квота

Насока

Година
на студирање

Место

Академска година

БРОЈ НА СТУДЕНТИ

32

23

29

86

34

81

83

198

Годишен извештај

ВКУПНО
Туризам

Бизнис
логистика

СКОПЈЕ

2017/
2018

Гастрономија,
исхрана и
диететика
Хотелско ресторанска

Бизнис
администрација

Вкупно
ВКУПНО

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

171
16
8
/
/
50
39
30
70
20
16
21
18
22
5
11
10
37
29
16

31
145
97
78
129
449

16
4
2
/
/
19
12
3
5
3
1
3
2
/
5
5
3
10
9
8
3
36
29
19
13
97

187
20
10
/
/
69
51
33
75
23
17
24
20
22
10
16
13
47
38
24

34
181
126
97
142
546

11
1
3
/
/
18
15
6
30
2
7
3
12
4
3
7
2
9
8
5

6
34
36
21
50
141

198
21
13
/
/
87
66
39
105
25
24
27
32
26
13
23
15
56
46
29
40
215
162
118
192
687

34

297

108

77

171

687
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Туризам

Бизнис
логистика

СЕ
ВКУПНО

2017/
2018

Гастрономија,
исхрана и
диететика
Хотелско –
ресторанска

Бизнис
администрација

Сѐ вкупно
Сѐ вкупно

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

49
15
8
5
65
39
32
70
54
30
40
26
51
25
31
14
37
38
24
40
256
147
135
155
693

10
3
/
/
19
12
3.
5
3
1
4
3
/
9
6
5
10
9
8
3
42
34
21
16
113

59
18
8
5
84
51
35
75
57
31
44
29
51
34
37
19
47
47
32
43
298
181
156
171
806

6
4
1
1
21
17
7
30
2
7
7
12
5
3
9
2
9
8
6
8
43
39
30
53
165

65
22
9
6
105
68
42
105
59
38
51
41
56
37
46
21
56
55
38
51
341
220
186
224
971

102

320

189

160

200

971

Вработените во Факултетот, се разбира и на раководната структура
на Универзитетот, за следната академска 2018/2019 година, планираат
бројот на вкупно запишани и новозапишани студенти да биде околу 900
студенти.
Во април 2018 година во хотел „Аполонија“ – во Гевгелија беше
организирана традиционална изложба десетта по ред, на тема „Туристичко
- гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на туризмот“.
На изложбата од страна на студентите беа подготвени разновидни
домашни специјалитети, како и разни стари народни носии и предмети кои
некогаш се користеле во домаќинставта. На изложбата активно учество
земаа студенти од студиска програма туризам. Изложбата масовно беше
посетена од граѓаните на Гевгелија и опкружувањето.
Во текот на ноември 2017 година на Факултетот за туризам и бизнис
логистика стартуваше седмата генерација на студенти на втор циклуспостдипломски студии, насока Меѓународен туризам, шеста генерација на
насока – модул Бизнис логистика. Во текот на декември 2017 г. стартува
и трета генерација на трет циклус студии по Туризам и угостителство, со
3 студенти.
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Во текот од 2011 до денес (2018) година Факултетот за туризам и
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, успешно
реализираа проект „Тур ретур“ кој вклучува обуки и полагање за
туристички водич, туристички придружник и раководител на туристичка
агенција. До 2018 година успешно ја завршија обуката и полагале над 500
кандидати.
Катедри
Катедри во состав на факултетот
Согласно со Правилникот и во составот на Факултетот се основани и
функционираат следните катедри:
– Катедра за туризам - активна
– Катедра за гастрономија, исхрана и диететика - активна
– Катедра за бизнис логистика - активна
– Катедра за бизнис администрација - активна
– Катедра за хотелско-ресторанска насока – неактивна
Од академска 2008/2009 година со работа започна само Катедрата
за туризам, од 2011/2012 година започна со работа и Катедрата за бизнис
логистика, од учебната 2013/2014 година Катедрата по гастрономија,
исхрана и диететика, а во 2014/2015 година и Катедрата по бизнис
администрација. Во мирување е Хотелско-ресторанската катедра.
Настава, активности на катедрите
На сите четири катедри редовно се реализира настава, предавања и
вежби. Наставата во Гевгелија се реализира во нов објект кој располага
со 5 предавални (од кои една за информатика) и 3 канцеларии (две за
наставници, асистенти и една за администрација).
Наставата во Штип се реализира на Кампус 4, во кој за потребите на
ФТБЛ се отстапени 1 анфитеатар и 3 предавална од кои една е со поголем
капацитет, како и 3 канцеларии за професорскиот и соработничкиот
кадар.
Во Скопје, наставата на Факултетот се реализира во сопствен објект
на два ката и истиот располага со повеќе простории, 8 предавални, од кои
4 се поголеми, како и 4 канцеларии за администрација, професорски и
соработничкиот кадар.
Во текот на 2017/2018 година студентите активно ги посетуваа
предавањата и вежбите на сите наставни предмети. Сите студенти –
редовни и вонредни изработија и предадоа семинарски предмети по сите
наставни предмети. Исто така, во двата семестри, студентите кај речиси
сите наставни предмети постигнаа одлични резултати на колоквиумите
и завршните испити. Добри резултати се постигнати и на трите испитни
сесии: зимска (февруарска), летна (јунска) и есенска (септемвриска).
Согласно со наставните програми од страна на предметните
наставници реализирани се поголем број посети на бањи, музеи,
археолошки локалитети, хотели, ресторани, туристички агенции, саеми,
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јавни транспортни претпријатија, реализирани се екскурзии, теренски
наставни часови, теренска настава (Кратово, Старо Нагоричане, Кокино) и
сл. Исто како, со цел студентите да добијат актуелни знаења, поавтентични
сознанија и искуства, од страна на наставниците, како гости предавачи се
покануваат надворешни стручни лица и експерти од соодветна област.
Професионална, феријална пракса во земјава и во странство
Во текот на лените месеци сите студенти на ФТБЛ, студиска програма
Туризам, Гасторномија, исхрана и дитетика, Хотелско-ресторанска
реализираа задолжителна феријална пракса во реномирани и познати
хотели, ресторани, туристички агенции и други угостителски објекти во
Гевгелија, Штип, Охрид, Струмица, Радовиш, Неготино, Берово, Кочани,
Дојран, Преспа, Скопје, Куманово, Маврово, Попова Шапка и други места
во Република Македонија. Додека пак, студените од студиска програма
Бизнис логистика и Бизнис администрација реализирааат феријална
пракса во осигурителни и шпедитерски друштва, агенции, банки, мали и
средни бизнисли, општинска администрација и други административни
институции и бизнис компании.
Студенти на ФТБЛ се активни учесници на разни туристички и
гастрономски манифестации во Гевгелија (12-та „Смоквијада“, на 1.9.2018
г. со учество на екипа од студенти од ФТБЛ), во Штип („Пастрмајлијада“),
во Скопје (на повеќе манифестации) и на други места.
Во текот на 2017/2018 година студенти учестуваат на повеќе
манифестации и натпревари по гастрономија и туризам во разни места
во Р. Македонија, Р. Хрватска, Р. Србија, Р. Црна Гора, Р. Бугарија и Р.
Грција.
Во функција на професионална пракса студентите на ФТБЛ учестуваа
и на Меѓународниот саем за туризам во Београд и Солун.
За раководител на Катедрата за туризам е избран проф. д-р Златко
Јаковлев.
За раководител на Катедрата за бизнис логистика е избран проф. д-р
Драшко Атанасоски.
За раководител на Катедрата за бизнис администрација е избран доц.
д-р Зоран Темелков.
Останатите катедри сѐ уште немаат назначено раководител.
Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот совет
-
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176. седница на ННС одржана на ден 4.10.2017 год.:
Усвојување на записник од 174. и 175. седница на ННС на Факултетот.
Одлука за избор на д-р Душко Јошески – доцент
Одлука за избор на д-р Снежана Бардарова - насловен доцент
Одлука за формирање на комисија за ФТБЛ за упис на студенти за
втор циклус студии за учебната 2017 – 2018 год.
Одлука за покренување иницијатива за донесување на Правилник за

Годишен извештај

-

стипендии за студирање на втор циклус
Одлука за одобрување на отсуство проф.Нако Ташков- Охрид
Одлука за одобрување на отсуство проф. Дејан Методијески- Охрид
Одлука за одобрување на отсуство м-р Душица Санева- Охрид
Одлука за избор на рецензенти за практикум по Деловно комуницирање
Одлука за избор на рецензенти за скрипта по Деловно комуницирање
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за организирање на Меѓународна конференција за студенти
Одлука за организирање на теренска настава - Агенција за промоција
и поддршка на туризмот во РМ- 2017 год.
Одлука за организирање на теренска настава - Негорска Бања
Одлука за организирање на теренска настава - Дирекција за финансии,
сметководство и контрола при НБРМ
Одлука за организирање на теренска настава посета на Нумизматички
музеј на Народна банка
Одлука за организирање на теренска настава – Североисточен дел на
РМ
Одлука за организирање на теренска настава - Хотел Ramada Plaza и
Хотел Casino Princes
Одлука за покривање на трошоци за лекторирање и печатење на
зборник на трудови од Меѓународна конференција
Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд - Христина
Филипоска
Oдлука за согласност на доц.д-р Александра Жежова на Воена
академија во учебната 2017-2018 год. за зимски семестар
Одлука за усвојување на Стратегија за развој на Факултет за туризам
и бизнис логистика (ФТБЛ) 2017/18 – 2021/22 год.
Одлука за измена и дополнување одлуката за ангажирање на наставници
и соработници за летен семестар 2017/2018 за прв циклус на студии
Одлука за измена и дополнување одлуката за ангажирање на наставници
и соработници за зимски семестар 2017/2018 за прв циклус на студии
Одлука за повторно активирање на Емилија Вуиќ
Одлука за повторно активирање на Емилија Нешкоска
Одлука за повторно активирање на Иван Мицковски
Предлог мислење Бранкица Васевска - ослободување од партиципација
со просек 9
Предлог мислење Викторија Петковска - ослободување од
партиципација со просек 9
Одлука за мирување Викторија Димитровска
Одлука за мирување Габриела Богданова
Одлука за мирување Елеонора Стојанова
Одлука за одобрување на барање за ослободување од предавања Влатко Серафимовски
Одлука за повторно активирање на Александар Николовски
Одлука за повторно активирање на Александар Станковиќ
Одлука за повторно активирање на Александра Мицеска
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Одлука за повторно активирање на Александра Николова
Одлука за повторно активирање на Горан Стојанов
Одлука за повторно активирање на Даниел Огненоски
Одлука за повторно активирање на Дејан Колев
Одлука за повторно активирање на Дејан Митков
Одлука за повторно активирање на Драган Шатевски
Одлука за повторно активирање на Елвир Дрпљанин
Одлука за повторно активирање на Емилија Митева
Одлука за повторно активирање на Иван Стоилков
Одлука за повторно активирање на Кристијан Трифунов
Одлука за повторно активирање на Марио Илиев
Одлука за повторно активирање на Марио Цветановски
Одлука за повторно активирање на Миле Алчинов
Одлука за повторно активирање на Мирослав Тодоровски
Одлука за повторно активирање на Олгица Арсовска
Одлука за повторно активирање на Петранка Кежароска
Одлука за повторно активирање на Ристо Платански
Одлука за повторно активирање на Славко Џорлев
Одлука за повторно активирање на Софија Глигорова
Одлука за повторно активирање на Христијан Митевски
Одлука за продолжување на рокот за студирање за втор циклус Душица Матета Гигова
Одлука за продолжување на рокот за студирање за втор циклус Елизабета Ефтимова
Одлука за продолжување на рокот за студирање за втор циклус Марија Ангелова
Oдлука за промена на статусот Александра Стојанова
Oдлука за промена на статусот Ана Стефановска
Oдлука за промена на статусот Антонио Самарџиски
Oдлука за промена на статусот Даниел Огненоски
Oдлука за промена на статусот Жаклина Пигуловиќ
Одлука за промена на статусот Ивана Ангеловска
Oдлука за промена на статусот Камелија Трпковска
Oдлука за промена на статусот Кети Јанева
Oдлука за промена на статусот Макфире Мемеди
Oдлука за промена на статусот Мартин Соколоски
Oдлука за промена на статусот Мартин Христовски
Oдлука за промена на статусот Мирјана Андева
Oдлука за промена на статусот Петар Павловски
Oдлука за промена на статусот Симона Несторовска
Oдлука за промена на статусот Славко Џорлев
Oдлука за промена на статусот Стефан Тасев
Oдлука за промена на статусот Стефанија Глигорова
Oдлука за промена на статусот Стефанија Лелекова
Oдлука за промена на статусот Тања Крстевска
Oдлука за промена на статусот Филип Димитриевски

Годишен извештај
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177. седница на ННС одржана на ден 18.10.2017 год.:
Усвојување на записник од 176. седница на ННС на Факултетот.
Одлука за повторно активирање на Мирко Огненоски
Одлука за усвојување на предлог годишен план и програма за издавачка
дејност за 2018 год.
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за организирање на теренска настава - Катлановска Бања
Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд- Александра
Ташевска
Предлог мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Никола Ѓорѓевски
Предлог мислење Ања Таревска - ослободување од партиципација со
просек 9
Одлука за мирување Сара Николовска
Одлука за повторно активирање на Александар Ѓоргиевски
Одлука за повторно активирање на Билјана Јанчева
Одлука за повторно активирање на Сашо Ванчевски
одлука за поништување на оценка и повторување на испит - Ања
Таревска
Одлука за продолжување на рокот за студирање за втор циклус Љупка Атанасова
Одлука за промена на статусот Александар Крстевски
Одлука за промена на статусот Драган Шатевски
Одлука за промена на статусот Драгана Костадиновска
Одлука за промена на статусот Емилија Цветановска
Одлука за промена на статусот Катерина Саревска
Одлука за промена на статусот Сашо Ванчевски
178. седница на ННС одржана на ден 1.11.2017 год.:
Усвојување на записник од 177. седница на ННС на Факултетот.
Одлука за формирање рецензиона комисија -за избор на наставник
во насловно звање – насловен доцент за наставно – научната област
Економска теорија и Менаџмент во здравството
Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник во
насловно звање – насловен доцент за наставно-научната област теорија
и организација на деловните системи и економика на индустријата
Одлука за одобрување на отсуство – проф.Билјана Петревска Австралија
Одлука за одобрување на отсуство проф.Дејан Методијески- Солун
Одлука за одобрување на отсуство м-р Душица Санева- Солун
Одлука за одобрување на отсуство проф.Нако Ташков- Солун
Одлука за избор на рецензенти за практикум „Менаџмент на човечки
ресурси“
Одлука за избор на рецензенти за практикум „Современо
претприемништво“
Одлука за избор на рецензенти за скрипта „Менаџмент на човечки

737

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

-

-

738

ресурси“
Одлука за избор на рецензенти за скрипта „Современо
претприемништво“
Одлука за избор на рецензенти за учебник „Религиозен туризам“
Одлука за одобрување на барање за ослободување од пракса Христијан Каратауков
Одлука за одобрување на барање за проширување на проект – проф.
д-р Елизабета Митрева
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за организирање на теренска настава - Саем за туризам и
хотелиерство во Солун
Одлука за организирање на теренска настава - Стопанска комора на
РМ
Одлука за утврдување на кандидати пријавени по конкурс за избор на
наставник во насловно звање – насловен доцент за наставно-научната
област економска теорија и менаџмент во здравството
Одлука за утврдување на кандидати пријавени по конкурс за избор на
наставник во насловно звање – насловен доцент за наставно-научната
област Теорија и организација на деловните системи и Економика на
индустријата
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Дејан Ивановски
Предлог -мислење за Давид Симонов
Одлука за продолжување на рокот за студирање за втор циклус Марија Станојкова
Одлука за повторно активирање на Весна Ристова
Одлука за повторно активирање на Драган Алексов
Одлука за повторно активирање на Мирче Ѓорѓиевски
Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд- Зоран Чачоровски
Одлука за промена на статусот Виктор Китановски
Одлука за промена на статусот Екатерина Кузмановска
Одлука за промена на статусот Марко Милошевски
179. седница на ННС одржана на ден 15.11.2017 год.:
Усвојување на записник од 178. седница на ННС на Факултетот.
Одлука за втор циклус - Младен Мицевски
Одлука за втор циклус - Елена Антевски
Одлука за втор циклус - Танка Јанчева
Одлука за одобрување на барање за проширување на проект – проф.д-р
Цане Котески
Одлука за организирање на теренска настава - МИК - Св. Николе
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд- Симона Ѓуревска
Одлука за усвојување на годишен извештај на ФТБЛ за 2017 година
Одлука за формирање комисија за интерна евалуација на наставата
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерки труд -

Годишен извештај

-

-

Александра Баток
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд Благица Арнаудова
Одлука за повторно активирање на Дејан Каскаревски
Одлука за повторно активирање на Драгана Радовановиќ
Одлука за повторно активирање на Кристијан Митков
Одлука за повторно активирање на Роберт Јованов
Одлука за продолжување на рокот за студирање за втор циклус - Елена
Николовска Чомовска
Одлука за продолжување на рокот за студирање за втор циклус Марија Трајкова
Одлука за промена на статусот Васко Панчовски
Одлука за промена на статусот Елена Сотирова
Одлука за промена на статусот Константин Тунев
Одлука за промена на статусот Кристијан Трифунов
Одлука за промена на статусот Симона Манева
Предлог - мислење за одбивање на барање за ослободување од
партиципација - Стојанче Дачев
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Стефан Јакимовски
180. седница на ННС одржана на ден 30.11.2017 год.:
Усвојување на записник од 179. седница на ННС на Факултетот.
Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Александра Баток
Одлука за ангажман на наставници за трет циклус студии за учебната
2017-2018 год.
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за одобрување на учество во проект - Улогата на туризмот во
руралниот развој
Одлука за преземање обврски по група предмети за д-р Небојша
Вуковиќ
Одлука за преземање обврски по група предмети за д-р Соња Ризоска
Јовановска
Одлука за усвојување на завршен извештај за проект проф. Елизабета
Митрева
Одлука за усвојување на завршен извештај за проект проф.д-р Нако
Ташков
Одлука за усвојување на рецензија за практикум „Менаџмент на
човечки ресурси“
Одлука за усвојување на рецензија за скрипта „Менаџмент на човечки
ресурси“
Одлука за утврдување предлог - кандидати за избор на проректори
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд - Зоран
Чачоровски
Одлука за мирување Христијан Калчев
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Одлука за повторно активирање на Дејан Стојчевски
Одлука за повторно активирање на Мите Ефтимов
Одлука за промена на статусот Јасмин Гелев
Одлука за промена на статусот Станимир Софронијевски
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Драган Шатевски
Предлог - одлука за измена и дополнување на одлука за Еразмус
признавање испити - Сашка Стефановска
181. седница на ННС одржана на ден 13.12.2017 год.:
Усвојување на записник од 180. седница на ННС на Факултетот.
Одлука за распишување конкурс за избор на еден наставник во сите
звања за наставно - научните области економика и организација на
туризмот (51407) и гастрономија (51402)
Одлука за избор на рецензенти за учебник „Географија на население
со демографија“
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за покривање на трошоци за набавка на намирници за учество
на Хуманитарен базар
Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Благица Арнаудова
Одлука за усвојување на рецензија за практикум „Современо
претприемништво“
Одлука за усвојување на рецензија за ракопис по „Деловно
комуницирање“
Одлука за усвојување на рецензија за скрипта „Современо
претприемништво“
Одлука за усвојување на рецензија за учебник „Религиозен туризам“
Одлука за покривање на трошоци за набавка на намирници за
организирање кетеринг за деловен состанок со со стопанственици од
Општина Гази Баба
Одлука за прифаќање иницијатива за распишување на интерен конкурс
за изработка на лого и слоган на ФТБЛ
Одлука за повторно активирање на Елизабета Петровска
Одлука за повторно активирање на Марјан Атанасов
Одлука за повторно активирање на Сара Ангелова
Одлука за промена на статусот Марјан Атанасов
Одлука за промена на статусот Томислав Мраков
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Стефан Сибиновски
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Христијан Ванов
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Габриела Величковска
Одлука за промена на статусот Марио Тодоровски

Годишен извештај

-

182. седница на ННС одржана на ден 24.1.2018 год.:
Усвојување на записник од 181. седница на ННС на Факултетот.
Одлука за избор на Игор Тантуровски - насловен доцент
Одлука за распишување конкурс за избор на наставник во сите звања
наставно - научните области туристичка географија и географија
Одлука за распишување конкурс за избор на наставник во сите звања
за наставно - научните области туристичка промоција и туристички
маркетинг
Одлука за избор на рецензенти за учебник „Меѓународен туризам“
Одлука за избор на рецензенти за учебник „Платен промет“
Одлука за избор на рецензенти за учебник „Принципи на маркетинг“
Одлука за избор на рецензенти за учебник „Рурален туризам –
политика и развој“
Одлука за избор на рецензенти за учебник „Хотелиерство“
Одлука за одобрување на отсуство проф. д-р Дејан Методијески
-Берлин
Одлука за одобрување на отсуство проф. д-р Нако Ташков- Берлин
Одлука за одобрување на отсуство д-р Оливер Филипоски - Берлин
Oдлука за организирање на Меѓународен гастро натпревар - 2018 год.
Одлука за организирање на теренска настава - Меѓународен саем за
туризам во Белград
Одлука за покривање на трошоци за набавка на намирници 2017-2018
г. за летен семестар
Одлука за согласност на Александра - Воена академија за учество во
акредитација
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд Билјана Николова
Одлука за издавање на книга - Прирачник за раководење со туристичка
агенција
Одлука за издавање на книга - Прирачник за туристички водич
Одлука за издавање на книга - Прирачник за туристички придружник
Одлука за одобрување на барање за ослободување од пракса - Дорис
Ангеловска
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за организирање на изложба алтернативни форми на туризмот
во Гевгелија – 2018 година
Одлука за повторно активирање на Дејан Арсов
Одлука за повторно активирање на Ивана Атанасова
Одлука за повторно активирање на Ненад Настевски
Одлука за повторно активирање на Симеон Цонев
Одлука за повторно активирање на Сотир Хаџи-Николов
Одлука за повторно активирање на Стефанија Милошевиќ
Одлука за повторно активирање на Филип Цветкоски
Одлука за промена на статусот Ненад Настевски
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183. седница на ННС одржана на ден 29.1.2018 год.:
Одлука за формирање на рецензиона комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научната област економика и организација
на туризмот и гастрономија
Одлука за одобрување на отсуство за проф. д-р Дејан Методијески –
Србија
Одлука за одобрување на отсуство за д-р Оливер Филипоски – Србија
Одлука за одобрување на учество на гастрономски натпревар во
Демир Капија
Одлука за утврдување на кандидати пријавени по конкурс за избор на
наставник во сите звања за наставно – научната област економика и
организација на туризмот и гастрономија.
184. седница на ННС одржана на ден 6.2.2018 год.:
Усвојување на записник од 182. и 183. седница на ННС на Факултетот
Одлука за нова рецензиона комисија за избор на наставник во насловно
звање – насловен доцент за наставно – научната област теорија и
организација на деловните системи и економика на индустријата
Одлука за усвојување на рецензија за учебник - Географија на
население (демогеографија) со демографија
Одлука за измена и дополнување на ангажман за летен семестар за
учебната 2017-2018 година
Одлука за одобрување на отсуство проф.д-р Нако Ташков- Шибеник
Одлука за одобрување на отсуство – д-р Оливер Филипоски- Шибеник
Одлука за одобрување на платено отсуство – проф. д-р Мичо
Апостолов
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за редакциски одбор за подготовка и издавање на Фото
монографија – 10 години ФТБЛ
Одлука за согласност на Александра - Воена академија за учебната
2017-2018 год. За летен семестар
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Иван Петревски
185. седница на ННС одржана на ден 19.2.2018 год.:
Усвојување на записник од 184. седница на ННС на Факултетот
Одлука за рецензентска комисија за избор на наставник во сите звања
за наставно-научната област туристичка географија и географија.
Одлука за рецензиона комисија за избор на наставник во сите звања
за наставно-научната област туристичка промоција и туристички
маркетинг.
Oдлука за број на студенти за упис на прв циклус студии за учебната
2018-2019 година
Одлука за утврдување на број на студенти за втор циклус студии за
учебната 2018-2019 година
Одлука за потврда на веродостојноста на податоци за ФРВ – 2018 год.

Годишен извештај

-

-

Одлука за листа на членови на ННС наФТБЛ за учебната 2017-2018
год.за летен семестар
Одлука за одобрување на иницијатива за членство во асоцијација
Quality in Health Prevention (QuHep)
Одлука за одобрување на плаќање на фактура за членарина - Стопанска
комора за туризам
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за преземање обврски по предметот Комерцијална логистика
Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд- Николчо Петров
Одлука за распишување конкурс за избор на еден наставник во сите
звања за наставно - научните области маркетинг и бизнис менаџмент
Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Билјана Николова
Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Зоран Чачоровски
Одлука за усвојување на рецензија за учебник - Принципи на маркетинг
Одлука за усвојување на рецензија за учебник - Рурален туризам –
политика и развој
Одлука за усвојување на рецензија за учебник - Учебник по
Хотелиерство
Одлука за утврдување на кандидати пријавени по конкурс за избор на
наставник во сите звања за наставно – научната област туристичка
географија и географија
Одлука за утврдување на кандидати пријавени по конкурс за избор на
наставник во сите звања за наставно-научната туристичка промоција
и туристички маркетинг
Одлука за покривање на настава за време на платено отсуство на проф.
д-р Мичо Апостолов
Одлука за одбивање на барање за мирување - Јулија Чаова
Предлог - мислење за одбивање на барање за ослободување од
партиципација - Мите Кафеџиев
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Драгана Јовановска
186. седница на ННС одржана на ден 21.3.2018 год.:
Усвојување на записник од 185. седница на ННС на Факултетот.
Предлог - одлука за избор на редовен професор – проф.д-р Нако
Ташков
Предлог - одлука за избор на редовен професор – проф.д-р Никола
Димитров
Предлог - одлука за избор на редовен професор – проф.д-р Златко
Јаковлев
Одлука за избор на д-р Катерина Кареска - насловен доцент
Одлука за одобрување на барање за проширување на проект - проф.
д-р Цане Котески
Одлука за одобрување на отсуство за проф. Дејан Методијески-
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Пловдив
Одлука за одобрување на отсуство за проф. Нако Ташков – Пловдив
Одлука за одобрување на отсуство за проф. Дејан МетодијескиСофија
Одлука за одобрување на отсуство за м-р. Душица Санева- Софија
Одлука за одобрување на отсуство за проф. Нако Ташков – Софија
Одлука за одобрување на отсуство и котизација д-р Марија Магдинчева
Шопова
Одлука за одобрување на отсуство и котизација за проф. Никола
Димитров – Бор
Одлука за одобрување на отсуство и котизација за проф. Никола
Димитров - Врњачка Бања
Одлука за одобрување на отсуство и котизација за д-р Тања Ангелкова
Петкова
Одлука за одобрување на отсуство и котизација за м-р Цветанка
Ристова
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за одобрување на учество на гастрономски натпревар
Национален кулинарски куп на Бугарија
Одлука за повторно активирање на втор циклус на студии за Елена
Делова
Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд- Магдалена Мицева
Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд Митко Коцев
Одлука за усвојување на рецензија за практикум - Деловно
комуницирање
Одлука за усвојување на рецензија за практикум - Платен промет
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд Душица Матета Гигова
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд Симона Атанасова
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд Симона Ѓуревска
Одлука за ангажирање на наставници, соработници и студенти за
реализација на изложба – Гевгелија
Одлука за измена и дополнување на предлог годишен план и програма
за издавачка дејност на фтбл за 2018 год.
Одлука за изработка на промотивен материјал за организирање на
туристичко - гастрономска изложба во Гевгелија
Одлука за одобрување на отсуство за студент Илина Костовска
Одлука за продолжување на рокот за студирање за втор циклус Стефанија Делева
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Елена Кондоска
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Милка Стојковска
Одлука за одобрување на учество на проект од Програмата на Светска

Годишен извештај

-

-

банка
Одлука за организирање на Втора меѓународна конференција
Одлука за организирање на Втора меѓународна конференција
187. седница на ННС одржана на ден 18.4.2018 год.:
Усвојување на записник од 186. седница на ННС на Факултетот
Одлука за рецензентска комисија за избор на еден наставник во сите
звања за наставно – научната област маркетинг и бизнис менаџмент
Одлука за одобрување на отсуство и котизација – проф. д-р Никола
Димитров - Охрид
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за организирање на Меѓународен гастрономски фестивал Cook & Serve
Одлука за ослободување од плаќање надомест за туристички водич,
придружник
Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд- Марија Трајкова
Одлука за утврдување на кандидати пријавени по конкурс за избор на
еден наставник во сите звања за наставно – научната област маркетинг
и бизнис менаџмент.
Одлука за регулирање на патните трошоци за д-р Душко Јошески летен семестар во учебната 2017-2018 год.
Одлука за регулирање на патните трошоци за проф. д-р Златко
Јаковлев - летен семестар во учебната 2017-2018 год.
Одлука за регулирање на патните трошоци за д-р Марија Магдинчева
Шопова - летен семестар во учебната 2017-2018 год.
Одлука за регулирање на патните трошоци за проф. д-рМимоза
Серафимова - летен семестар во учебната 2017-2018 год.
Одлука за регулирање на патните трошоци за проф. д-р Никола
Димитров - летен семестар во учебната 2017-2018 год.
Одлука за регулирање на патните трошоци за д-р Тања Ангелкова
Петкова - летен семестар во учебната 2017-2018 год.
Одлука за регулирање на патните трошоци за проф. д-р Цане Котески
- летен 2017-18
Одлука за усвојување на иницијатива за учество во 10-та Туристичко
– гастрономска изложба
188. седница на ННС одржана на ден 9.5.2018 год.:
Усвојување на записник од 187. седница на ННС на Факултетот.
Одлука за одобрување на отсуство и котизација проф.д-р Билјана
Петревска Одлука за одобрување на отсуство и котизација проф.д-р Билјана
Петревска – Еразмус
Одлука за одобрување на отсуство и котизација д-р Марија Магдинчева
Шопова - Бор 2018
Одлука за одобрување на отсуство и котизација д-р Марија Магдинчева
Шопова - Будва
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Одлука за одобрување на отсуство и котизација проф.д-р Мимоза
Серафимова - Бор
Одлука за одобрување на отсуство и котизација д-р Тања Ангелкова
Петкова - Бор
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за преземање обврски по предметот Статистички методи
Одлука за распишување конкурс за избор на еден наставник во сите
звања за наставно - научните области деловно комуницирање и
комуникации во туризмот.
Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд- Анетка Атанасовска
Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Душица Матета Гигова
Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Симона Атанасова
Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Симона Ѓуревска
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд Стефанија Делева
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Елена Лазаровска
189. седница на ННС одржана на ден 30. 5.2018 год.:
Усвојување на записник од 188. седница на ННС на Факултетот.
Одлука за избор на д-р Наташа Митева
Одлука за одобрување на отсуство д-р Татјана Бошков - Бор
Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Стефанија Делева
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд- Ивана Ананијева
Одлука за формирање на комисија за уписи 2018-2019 год. на прв
циклус студии
Одлука за ангажман на наставници зимски семестар 2018-2019 год.прв циклус студии
Одлука за ангажман на наставници летен семестар 2018-2019 год.- прв
циклус студии
190. седница на ННС одржана на ден 26.6.2018 год.:
Усвојување на записник од 189. седница на ННС на Факултетот.
Одлука за рецензиона комисија за избор на еден наставник во сите
звања за наставно – научните области Деловно комуницирање и
Комуникации во туризмот.
Одлука за одобрување на отсуство проф. д-р Нако Ташков - Софија
Одлука за одобрување на отсуство д-р Оливер Филипоски - Софија
Одлука за преземање обврски по предметот Психологија
Одлука за одбивање на барање за изземање на професор - Марина
Димова

Годишен извештај

-

-

Одлука за одбивање на барање за мирување -Андреј Јанакиев
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд - Глигор Проданов
Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд - Зорица Арламова
Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд - Александар
Каракабаков
Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд - Љупка Атанасова
Одлука за утврдување на кандидати пријавени по конкурс - сите звања
- Деловно комуницирање и Комуникации во туризмот
Одлука за формирање на комисија за ФТБЛ за упис на студенти на
втор циклус студии за учебната 2018-2019 год.
191. седница на ННС одржана на ден 22.8.2018 год.:
Усвојување на записник од 190. седница на ННС на Факултетот.
Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум под наслов
„Основи на економика на јавни служби (избрани теми) - практикум“.
Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта под наслов
„Основи на економика на јавни служби (избрани теми) - скрипта“.
Одлука за избор на рецензенти за учебник за издавање на учебник под
наслов „Економика на претпријатие“.
Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник под наслов
„Сомелиерство“.
Одлука за одобрување на отсуство – проф. д-р Елизабета Митрева
Одлука за одобрување на отсуство - проф.д-р Елизабета Митрева
Одлука за одобрување на отсуство – проф. д-р Никола Димитров
Одлука за одобрување на отсуство – проф. д-р Цане Котески
Одлука за одобрување на отсуство - проф.д-р Цане Котески
Одлука за регулирање на патните трошоци за Душко Јошески- зимски
семестар во учебната 2018-2019 год.
Одлука за регулирање на патните трошоци за Златко Јаковлев - зимски
семестар во учебната 2018-2019 год.
Одлука за регулирање на патните трошоци за Марија Шопова - зимски
семестар во учебната 2018-2019 год.
Одлука за регулирање на патните трошоци за Мимоза Серафимова зимски семестар во учебната 2018-2019 год.
Одлука за регулирање на патните трошоци за Никола Димитров зимски семестар во учебната 2018-2019 год.
Одлука за регулирање на патните трошоци за Тања Ангелкова - зимски
семестар во учебната 2018-2019 год.
Одлука за регулирање на патните трошоци за Цане Котески - зимски
семестар во учебната 2018-2019 год.
Одлука за промена на изборен предмет втор циклус - Сашка
Стојановска
Одлука по барање од проф.д-р Дејан Методијески
Одлука по барање од проф.д-р Нако Ташков
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
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192. седница на ННС одржана на ден 20.9.2018 год.:
Усвојување на записник од 191. седница на ННС на Факултетот.
Одлука за назначување на секретар на ФТБЛ
Одлука распишување на Конкурс за наставно научната област
економика на претпријатијата 50323 и претприемништво 50623.
Одлука за распишување на Конкурс за ангажирање на демонстратори
Одлука за корекција на покриеност зимски и летен семестар 20182019 година
Одлука за натпревар проф.д-р Дејан Методијески
Одлука за отсуство проф.д-р Дејан Методијески
Одлука за отсуство проф.д-р Дејан Методијески
Одлука за отсуство проф.д-р Никола Димитров
Одлука за отсуство доц. д-р Душко Јошески
Одлука за отсуство доц. д-р Марија Магдинчева Шопова
Одлука за отсуство доц. д-р Марија Магдинчева Шопова
Одлука за отсуство проф.д-р Нако Ташков
Одлука за отсуство д-р Оливер Филипоски
Одлука за отсуство м-р Цветанка Ристова
Одлука за отсуство м-р Цветанка Ристова
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Александра Малова
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Алма
Тариќ
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд
Анастасија Гажевска
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд
Анастасија Лазарова
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Анес
Биберовиќ
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Аница
Ѓорѓиевска
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Верче
Дамјановска – Лазарова
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Горан
Наумовски
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Дарко
Крстевски
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Душка
Трпева
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд
Елисавета Соколова
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Емилија
Алексовска
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Јонче
Давитков
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Лилјана
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Тодорова
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Љубица
Атанасова
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Маја
Видинска
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Маја
Николоска
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Мирче
Гигов
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Никола
Јовановски
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Симона
Ристовска
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд од
кандидатот Елена Делова
Одлука за мирување на студии Александар Стоилов
Одлука за мирување на студии Ангела Лазаревска
Одлука за мирување на студии Антонио Ристов
Одлука продолжување на рок за студирање Иле Гаврилов
Одлуказа одбивање на барањето за ослободување од плаќање на
партиципација поднесено од студентот Бранкица Васевска
Одлука за одбивање на барањето за ослободување од плаќање на
партиципација поднесено од студентот Викторија Петковска
Одлука за поништување на испит Билјана Сасанска
Одлука за мирување на студии Бојан Миленковиќ
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Сања
Тодорова
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Невенка
Кажалевска
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Лазарчо
Јанков
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд
Александар Паневски
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Адријана
Ивановска
Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски труд Тошо
Чочороски
Одлука за отсуство проф. д-р Златко Јаковлев
Одлука за отсуство проф. д-р Мимоза Серафимова
Одлука за отсуство проф. д-р Нако Ташков
Одлука за избор на рецензенти за практикум „Современи економски
системи и глобализација“ од д-р Марија Магдинчева Шопова
Одлука за избор на рецензенти за скрипта „Современи економски
системи и глобализација“ од д-р Марија Магдинчева Шопова
Одлука за распишување на конкурс за наставно- научната област
економика на туризам и угостителство 50318
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Одлука за отсуство доц.д-р Оливер Филипоски Гастромак
Одлука за покривање на трошоци за патување Штип-Пештани
Одлука за покривање на трошоци за ноќевање
Одлука за натпревар во Крушево
Одлука за отсуство проф.д-р Дејан Методијески

Постигнати резултати на студените
Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на
единицата (го пополнува референтот во Одделот за прв циклус на студии
и референтот за втор и трет циклус на студии)
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите, од прв
циклус студии
Техничка опременост и библиотека
Во текот на 2017/2018 година на ФТБЛ немаше набавка на нова
техничка опремена на компјутери, проектори, печатари и фотокопир.
Во текот на годината немаше набавка на нова опрема во лаборатории,
предавални или амфитеатри на факултетот.
Библиотечниот фонд во согласност со уредбите на Универзитетот
е евидентиран и се чува во шкафови во Гевгелија, Штип и Скопје.
Во Гевгелија одговорно лице е техничкиот секретар и референт на
студенски прашања, Павлина Минова Ицева. Во Скопје одговорно лице за
Библиотеката е Роза Јовановска која е задолжена да ја евидентира, чува и
издава стручната литература на студентите.
Просторни услови
Простории каде се одржува наставата
Предавањата на Факултетот во Гевгелија, од 2013/2014 година,
се одржуваат во нов објект. Во објекот има 5 предавални, еден кабинет
по информатика со 20 компјутери, една просторија за библиотека и 2
простории за наставнички и соработнички кадар и една за административен
персонал.
Во Штип, на дисперзитраните студии, наставата се реализира во
Кампус 4, и тоа: во 1 анфитеатар и 4 предавални, а наставничкиот и
соработничкиот кадар има 3 канцеларии.
Во наставен центар Скопје, ФТБЛ располага со 8 предавални, еден
кабинет по инфоратика со 20 компјутери, една лаборатирија – кујна за
готвење, една предавална по сомелиерство, 4 канцеларии за наставнички
и соработнички кадар и една канцеларија за административен персонал.
Реновирање, адаптација и санација на просториите
Во текот на 2017/2018 година не е напавено реновирање, адаптација
и санација на просториите.
а потребите на Факултетот, односно за потребите на насоката
Гастрономија, исхрана и диететика и Хотелско-ресторанска насока се
планира да се оспособи простор за кујна и ресторан во наставен центар
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Скопје. Планирано е просториите да бидат дел од лабораторија за
практична настава која ќе се докомплетираат во текот на следната година.
Издавачка дејност
Издавачка дејност (зборници, книги) (го пополнува техничкиот
секретар)
- Литература издадена од наставничкиот кадар на факултетот;
- Објавени зборници
(се наведува прво насловот, па потоа авторот/авторите)
-

-

-

Зборник:
Печатење на Зборник на трудови од Втора меѓународна научно
– стручната трибина: „Состојби и перспективи во туризмот,
економијата и бизнис логистиката“, одржана на 27 мај 2017 година,
во Штип (печатено 31.10.2017 г.)
Објавена книга на апстракти, Book of Abstract, First international
scientific conference “Challenges of tourism and business logistics
in th 21st century”, 24-25 Oct 2017, Gevgelija, Macedonia (Првата
меѓународна конференција „Предизвици во туризмот и бизнис
логистиката во 21 век“, одржана на 24-25 октомври 2017, во
Гевгелија)
Објавен зборник на трудови од одржана Меѓународна научна
конференција: First international scientific conference “Challenges
of tourism and business logistics in th 21st century”, 24-25 Oct
2017, Gevgelija, Macedonia (Првата меѓународна конференција
„Предизвици во туризмот и бизнис логистиката во 21 век“,
одржана на 24-25 октомври 2017, во Гевгелија)

Научноистражувачка работа
Примарна задача на Факултетот за туризам и бизнис логистика во
првите неколку академски години е наставата во сите студиски насока,
што незначи дека покрај наставата во фокусот на работата e и науката и
истражувањето.
На Факултетот работи наставнички и соработнички кадар со
потенцијали за создавање на комплетен систем на наставно-научна и
истражувачка работа. Впрочем, не би постоел развој на овие дејности ако
не се инвестира во човечките ресурси на квалификуван кадар кој преку
истражување и апликативна работа ќе ги следи светските трендови и ќе
иницира нивна имплементација и афирмација на истата во националната
туристичка економија и бизнис, но и обратно на афирмација на
македонскиот туризам, гастрономија и воопшто бизнисот во странство.
Научната и истражувачка дејност на Факултетот станува мотив
повеќе за усовршување на наставниците, соработниците и лаборантите не
само во државата туку и странство, од каде што ќе се стекнат со нови
искуства кои ќе бидат применувани во правец на унапредување и развој
на современиот македонски туризам, бизнис логистика и гастрономијата
во целина.
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Домашни/меѓународни проекти
Датум
од-до

Наслов на проектот

2011-2018 „ТУР РЕТУР“

Позиција

Раководител на
проектот проф.
д-р Никола
Димитров

Главен
„Историско – географски
истражувач
развој на туризмот и
2015-2018
проф. д-р
угостителството во Република
Никола
Македонија
Димитров
Главен
„Детерминирање на
истражувач
2015
туристичките настани
вон. проф. д-р
-2018
во Источниот регион на
Златко Јаковлев
Република Макдонија“
„Можности и методи за
Учесник од
замена и заштеда на енергија и
ФТБЛ: проф.
2015-2018 зголемување на енергетската
д-р Билјана
ефикасност во хотелската
Петревска
индустрија“
Главен
Модел за подобрување на
истражувач
перформансите во хотелската
вон. проф.
2017
индустрија и туризмот во
д-р Елизабет
Македонија
Митрева
Developing a model for
Главен
performance improvement
истражувач
of business processes by an
вон. проф.
application of benchmarking
2017
д-р Елизабет
strategy based upon examples
Митрева
of innovation.
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Опис на
активностите
во тек на
проектот:
Обука и
полагање за
туристички
водич,
туристички
придружник,
раководител
со туристика
агенција
Интерен проект
на УГД
Интерен проект
на УГД
Заеднички
интерен проект
на ЕТФ и ФТБЛ
Интерен проект
на УГД

Меѓународен
проект

Годишен извештај

2017

2017

Shaping the future education in
tourism – Еразмус +
Еразмус + проект, KA2 Cooperation for Innovation and
the Exchange of Good Practices
Strategic Partnerships for higher
education, “Shaping the Future
Education in Tourism” – FET

Можности и перспективи за
развој на туризмот во сливот
на Црна Река

Координатори
проф.
д-р Нако Ташков
вон. проф.
Меѓународен
д-р Дејан
проект
Методијески
доц. д-р Оливер
Филипоски

Главен
истражувач
вон. проф.
д-р Цане
Котески

Интерен проект
на УГД

Објавени трудови и други активности
Проф. д-р Никола В. Димитров, декан
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Учебник: 3
Dimitrov, Nikola (2018) Географија на население со
демографија. ISBN 978-608-244-485-7 .
Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan and Koteski,
Cane and Angelkova, Tanja (2017) Религиозен туризам. ISBN 978-608-244463-5 .
Metodijeski, Dejan and Dimitrov, Nikola (2018) Рурален туризам политика и развој. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Штип. ISBN 978608-244-493-2
Книги: 9
Boskov, Tatjana and Fejzullai, Lulzim and Fejzullai, Elona and Dimitrov,
Nikola (2018) Investment Driven Strategies in Tourism Sector Engine For
Economic Growth. LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany. ISBN
978-613-9-87896-3
Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko (2018) The
role of the tourist guide in tourist promotion of R.Macedonia. LAP Lambert
Academic Publishing GmbH&Co.KG, Saarbrucken, Germany,, Germany.
ISBN 978-613-5-83401-7
Dimitrov, Nikola and Mitreva, Elizabeta and Serafimova,
Mimoza (2017) Методологија на научно - истражувачка работа (наука
и практика).
Samostojno izdanie, Stip. ISBN 978-608-65616-5-9
Dimitrov, Nikola and Veljanov, Trajan (2017) Од анови до хотели од
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меани до ресторани. University Goce Delcev. ISBN 978-608-244-434-5
Dimitrov, Nikola (2017) Географија на населби - Општина Демир
Хисар -.Nikola V. Dimitrov, Bitola. ISBN 978-608-65616-4-2
Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and Apostolov,
Mico and Magdinceva Sopova, Marija and Josheski, Dushkoand Namicev,
Petar (2018) Каталог за научниот проект: Можности и перспективи за
развој на туризмот во сливот на Црна Река. Project Report. Univerzitet
Goce Delcev - Stip, Stip- Macedonia.
Dimitrov, Nikola and Namicev, Petar (2017) Анови и каравансараи. Other.
University Goce Delcev, Stip.
Dimitrov, Nikola and Magdinceva Sopova, Marija and Angelkova,
Tanja and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Josheski, Dushkoand Miceva,
Magdalena (2017) Водич, Културно наследство на Општина
Гевгелија. Project Report. Општина Гевгелија, Гевгелија.
Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and Apostolov,
Mico and Magdinceva Sopova, Marija and Josheski, Dushkoand Namicev,
Petar (2018) Каталог за научниот проект: Можности и перспективи за
развој на туризмот во сливот на Црна Река. Project Report. Univerzitet
Goce Delcev - Stip, Stip- Macedonia.
Прирачник: 3
Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Jakovlev, Zlatko and Koteski,
Cane and Petrevska, Biljana and Metodijeski, Dejan (2018) Книга 1 Прирачник за полагање стручен испит за туристички водич. Факултет
за туризам и бизнис логистика,за Едиција„Тур ретур“.ISBN 978-608-244486-4
Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Jakovlev, Zlatko and Koteski,
Cane and Petrevska, Biljana and Metodijeski, Dejan (2018) Книга 2 - Прирачник
за полагање стручен испит за туристички придружник. Факултет за
туризам и бизнис логистика, за Едиција „Тур ретур“ . ISBN 978-608-244487-1
Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Jakovlev, Zlatko and Koteski,
Cane and Petrevska, Biljana and Metodijeski, Dejan (2018) Книга 3 Прирачник за полагање стручен испит за раководење со туристичка
агенција. Факултет за туризам и бизнис логистика, за Едиција „Тур ретур“
. ISBN 978-606-244-488-8
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 18
Dimitrov, Nikola (2018) Analysis tourist trends of the Balkan countries
on the Republic of Macedonia. In: XIV International Scientific Conference
on Service Sector - INSCOSES 2018, 14-15 Sept 2018, Ohrid, Republic of
Macedonia.
Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Koteski, Cane and Mitreva,
Elizabeta and Metodijeski, Dejan and Angelkova, Tanja and Josheski,
Dushko and Filiposki, Oliver (2018) Transformation of Tourism in the Republic
of Macedonia in the last 100 years.

754

Годишен извештај

International Journal of Humanities Social Sciences and Education
(IJHSSE), 7 (09). pp. 9-13. ISSN 2349-0373 (Print) / 2349-0381 (Online)
Dimitrov, Nikola and Atanasova, Simona (2018) Beginnings, conditions
and perspectives of tourism in the city of Shtip. Journal of Process Management
- New Technologies, 6 (2). pp. 83-90. ISSN 2334-735X
Dimitrov, Nikola and Ristov, Mite and Boshkovska, Gordana and Ristova,
Daniela and Pechipaykovska, Aneta and Boskovski, Metodija(2018) Case Study:
Pollution of Air with PM Particles in the City of Bitola, Macedonia. International
Journal of Latest Engineering Research and Applications (IJLERA), 3 (5). pp.
1-4. ISSN 2455-7137
Dimitrov, Nikola and Atanasova, Simona (2018) Conditions
and vaporization of tourism in Shtip, an old town in the Republic of
Macedonia. International Journal of Latest Engineering and Management
Research (IJLEMR), 03 (02). pp. 96-104. ISSN 2455-4847
Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko (2018) Analysis
tourist trends of the Republic of Bulgaria in the Republic of
Macedonia. SocioBrains, International scientific refereed online journal with
impact factor (41). pp. 130-137. ISSN 2367-5721
Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko (2018) Ski
centers (resorts) in the Republic of Macedonia. SocioBrains, International
scientific refereed online journal with impact factor (41). pp. 326-334. ISSN
2367-5721
Dimitrov, Nikola (2017) Analysis of Tourism in the Republic of
Macedonia 1945-2015. Journal of Tourism and Hospitality Managenent, 5 (2).
pp. 1-14. ISSN 2372-5125
Dimitrov, Nikola and Magdinceva Sopova, Marija and Cukleva
Anastasovska, Jovanka (2017) Иновативни идеи за развој на туризмот во
Југоисточниот регион на Република Македонија. Зборник на турудови
од втората меѓународна научно - стручна конференција „Состојби и
перспективи во туризмот, економијата и бизнис логистиката“, 27 мај
2017, Штип. pp. 169-178. ISSN ISBN 978-608-244-444-4
and
Josheski,
Dushko
and
Miteva,
Dimitrov,
Nikola
Natasa (2017) Просторни и регионални перспективи на Штип и очекувани
туристички импликации. Зборник на трудови од втората меѓународна
научно - стручна конференција „Состојби и перспективи во туризмот,
економијата и бизнис логистиката“, 27 Мај 2017,Штип.pp. 253-272. ISSN
ISBN 978-608-244-444-4
Dimitrov, Nikola and Markoski, Blagoja and Radevski,
Ivan and Zlatanoski, Vladimir (2017) Bitola – from Eyalet capital to regional
centre in the Republic of Macedonia. Urban Development, 14 (55). pp. 67-82.
ISSN 2544-6258 (online) 2544-624X (print)
Dimitrov, Nikola (2017) Life Cycle-Stages in History of Tourism in the
Republic of Macedonia. Journal of Tourism and Hospitality Management, 5
(5). pp. 173-188. ISSN 2328-2169
Dimitrov, Nikola and Serafimova, Mimoza and Josheski,
Dushko (2018) Women in the workforce – a case study of R. Macedonia. In:
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26th International Conference Ecological Truth and Environmental Research
2018, 12-15 June 2018, Bor, Serbia.
Dimitrov, Nikola and Petrevska, Biljana and Serafimova,
Mimoza (2018) Ecotourism certification programs: managing financing. In:
26th International Conference Ecological Truth & Environmental Research,
12-15 June 2018, Bor, Serbia.
Dimitrov, Nikola (2018) Analysis of the tourists movements between
the Macedonia and Serbia for the period 2005-2016. In: 3th International
Scientific Conference Tourism in function of development of the Republic of
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од ФНИП на УГД, Одлука бр. 0206-151/14 од 22.02.2017 (2017-2019);
Проект „Можности и методи за замена и заштеда на енергија
и зголемување на енергетската ефикасност во хотелската
индустрија““(заеднички проект на ЕТФ и ФТБЛ финансиран од
ФНИП на УГД, Одлука бр. 0201-165/6 од 29.01.2015 и Одлука бр.
0201-545/9 од 29.05.2017 (Универзитетски Сенат) и Одлука бр.
0801-139/26 од 27.01.2015 и Одлука бр. 0206-151/43 од 22.02.2017
(ФНИП)). (2015-2018);
Проект COST Action CA16213 “New Exploratory Phase in Research
on East European Cultures of Dissent” имплементиран од European
Cooperation in Science and Technology (2017-2021).
Краткотраен студиски престој ERASMUS+ (Staff mobility for
teaching), West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
(Професор-домаќин: Joanna Hernik, Faculty of Economics), 28.0504.06.2018;
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–

Краткотраен престој како гостин-предавач на тема “Tourism Policy
and Development: the case of Macedonia”, Hotel School, Southern Cross
University, Sydney/Melbourne, Australia, декември 2017;

Вон. проф. д-р Елизабета Митрева
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Mitreva, Elizabeta (2018) Принципи на маркетинг. Универзитет
„Гоце Делчев”-Штип, Факултет за туризам и бизнис логистика, Гевгелија,
2018, Штип. ISBN 978-608-244-499-4
Metodijeski, Dejan and Filiposki, Oliver and Taskov, Nako and Mitreva,
Elizabeta (2018) Менаџмент на мени во ресторанското работење. Гера
Ком Плус. ISBN 978-608-66178-1-3
Metodijeski, Dejan and Filiposki, Oliver and Taskov, Nako and Mitreva,
Elizabeta (2018) Менаџмент со кетеринг операции во хотелскиот и
ресторанскиот бизнис. Гера Ком Плус. ISBN 978-608-66178-0-6
Dimitrov, Nikola and Mitreva, Elizabeta and Serafimova, Mimoza
(2017) Методологија на научно - истражувачка работа (наука и практика).
Samostojno izdanie, Stip. ISBN 978-608-65616-5-9
Miteva, Natasa and Mitreva, Elizabeta (2017) Менаџмент на човечки
ресурси (е-практикум). ISBN 978-608-244-473-4.
- Miteva, Natasa and Mitreva, Elizabeta (2017) Менаџмент на
човечки ресурси (е-скрипта). ISBN 978-608-244-474-1.
Вон. проф. д-р Драшко Атанасоски
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
- Скрипта - Договори во меѓународен промент
Анета Стојановска – Стефанова, Драшко Атанасоски
CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски”,
Скопје 347.7:339.5.012.42(035) (URL):
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php.
- Практикум - Договори во меѓународен промет
Анета Стојановска – Стефанова, Драшко Атанасоски
CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски”,
Скопје 347.7:339.5.012.42(076) (URL):
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: /
Број на трудови во коавторство:
Chacorovski, Zoran and Atanasoski, Drasko and Apostolov,
Mico and Stojanovska-Stefanova, Aneta (2017) South Sudan Vehicle Workshop
Hazardous Waste Management. Journal of Traffic and Transportation
Engineering, 5 (4). pp. 157-169. ISSN 2328-2142
Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Chacorovski,
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Zoran (2017) Democracy and media—Types of theories for means of mass
communication. US China Law Review, 14 (6). pp. 363-376. ISSN 1548-6605
(Print) 1930-2061 (online)
Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Chacorovski,
Zoran (2017) Human Rights as a subject of world politics. US China Law
Review, 14 (6). pp. 321-334. ISSN 1548-6605 (Print) 1930-2061 (online)
Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Chachorovski,
Zoran (2017) International Recognition of the countries and the foreign policy
(theories and precedents). US China Law Review, 14 (5). pp. 271-283. ISSN
1548-6605 (Print) 1930-2061 (online)
Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Chacorovski,
Zoran (2017) Influence of the politics on freedom of the media. US China Law
Review, 14 (5). pp. 311-319. ISSN 1548-6605 (Print) 1930-2061 (online)
Atanasoski Drasko, Stankovska Monika (2017)- Combined transportation
– LKW WALTER, УДК 656.1/.5.025.4(436
Stojanovska-Stefanova, Aneta, and Atanasoski, Drasko, 2017, Sustainable
Tourism as a Key Contributor for Sustainable Development in Developing
Countries, Conference ISCTBL 2017-Gevgelija
Вон. проф. д-р Мимоза Серафимова
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Книги: 1
- Apostolov, M. 2017. Essays on foreign ownership. CreateSpace - An
Amazon Company, ISBN 197927567X
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 1
Apostolov.M., Josheski.D. 2018. Macedonia’s exports toward Southeast
Europe through the gravity model, Journal of Economic and Administrative
Sciences, 34(2): 108-122 [ISSN: 1026-4116] @ EMERALD :DOI: https://
doi.org/10.1108/JEAS-05-2017-0039 Web of Science (Clarivate Analytics)
(ESCI)
Apostolov.M. 2017. The impact of FDI on the performance
and entrepreneurship of domestic firms, Journal of International
Entrepreneurship, 15(4): 390–415 [ISSN: 1570-7385] @ SPRINGER: DOI:
http://dx.doi.org/10.1007/s10843-017-0205-4 Web of Science (Clarivate
Analytics) (ESCI) Scopus - Journal Metrics : CiteScore 1.80
Chacorovski, Zoran and Atanasoski, Drasko and Apostolov,
Mico and Stojanovska-Stefanova, Aneta (2017) South Sudan Vehicle Workshop
Hazardous Waste Management. Journal of Traffic and Transportation
Engineering, 5 (4). pp. 157-169. ISSN 2328-2142
Учество во проекти: 1
Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and Apostolov,
Mico and Atanasovski, Drasko and Magdinceva Sopova, Marijaand Temelkov,
Zoran and Josheski, Dushko and Miteva Kolevska, Natasa (2017) Можности
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и перспективи за развој на туризмот во сливот на Црна Река. [Project]
Доц. д-р Александра Жежова
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Број на трудови во коавторство:
Boskov, Tatjana and Bishev, Gligor and Radjenovic, Zarko and Zezova,
Aleksandra (2017) An Empirical Research on the Correlation between
Human Capital and Career Success: Serbian and Macedonian Banking
Sector. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8 (1). pp. 279-284. ISSN
2039-2117 (online) ISSN 2039-9340 (print)
Boskov,
Tatjana
and
Temelkov,
Zoran
and
Zezova,
Aleksandra (2017) Euroisation in the Western Balkans: The Evidence for
Macedonian Economy. Mediterranean Journal of Social Sciences-MJSS, 8 (2).
pp. 307-316. ISSN 2039-9340(Print) / 2039-2117(Online)
Учество во проекти:
„Детерминирање на туристичките настани во Источниот регион
на Република Македонија“ проект на ФТБЛ финансиран од Фондот за
научноистражувачка работа на УГД, Одлука бр. 0201-165/6 од 29.1.2015
(Универзитетски сенат) и Одлука бр. 0801-139/31 од 27.1.2015 (Фонд за
НИП))
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
- Обука за личен развој и унапредување на комуникациски вештини,
Certificate of Achievement Create Yourself Workshop leader
Доц. д-р Марија Магдинчева Шопова
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
- Магдинчева-Шопова Марија, (2017), Современо претприемништво,
скрипта,ISBN 978-608-244-458-1
- Магдинчева-Шопова Марија, (2017), Современо претприемништво,
практикум, ISBN 978-608-244-459-1
Димитров Никола, Магдинчева-Шопова Марија, Ангелкова Тања,
Јаковлев Златко, Котески Цане, Душко Јошески и Мицева Магдалена
2017) Водич, Културно наследство на Општина Гевгелија. Project Report.
Општина Гевгелија, Гевгелија.
Котески Цане, Димитров Никола, Јаковлев Златко, Апостолов
Мичо, Магдинчева-Шопова Марија, Душко Јошески
и Намичев
Петар (2018) Каталог за научниот проект: Можности и перспективи
за развој на туризмот во сливот на Црна Река. Project Report. Univerzitet
Goce Delcev - Stip, Stip- Macedonia
Петревска Билјана и Магдинчева-Шопова Марија   (2018) Економика
на претпријатие (скрипта за интерна употреба). . (Unpublished)
Магдинчева-Шопова Марија, Бошков Татјана и Мицева
Магдалена (2018) Strategic management in financial institutions. LAP
Lambert Academic Publishing. ISBN 978-613-9-86755-4
Magdinceva Sopova, Marija and Postolov, Kiril (2016) Modern
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entrepreneurship. In: Modern entrepreneurship. Lap Lambert Academic
Publishing, pp. 1-53. ISBN 978-3-659-94758-2
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: /
Број на трудови во коавторство: 2
Магдинчева-Шопова Марија, Постолов Кирил, Јанеска-Илиев
Александра и Јошески Душко, (2017) The impact of small and medium sized
enterprises in the development of health tourism in Macedonia. Magazine for
economic theory and practice matters, 19 (1). pp. 69-79. ISSN 1450-7951
Пулевска-Ивановска Лидија, Постолов Кирил, Јанеска-Илиев
Александра и Магдинчева-Шопова Марија, (2017) Establishing balance
between professional and private life of generation Z. Research in Physical
Education, Sport and Health, Vol. 6 (1). pp. 3-10. ISSN 1857-8152
Јошески
Душко,Магдинчева-Шопова
Марија
и
Вегова
Убавка (2017) Co-Determination of Labor and Competitiveness: Evidence
From Sample of Small Firms From R. Macedonia. Balkan and Near Eastern
Journal of Social Sciences, 3 (3). pp. 79-87. ISSN 2149-9314
Постолов Кирил,Магдинчева-Шопова Марија и Јанеска-Илиев
Александра (2017) E-Learning in the hands of generation Y and Z.Business
excellence . ISSN 1846-3355
Димитров Никола, Магдинчева-Шопова Марија и Цуклева
Анастасовска Јованка, (2017) Иновативни идеи за развој на туризмот во
Југоисточниот регион на Република Македонија. Зборник на турудови
од втората меѓународна научно - стручна конференција „Состојби и
перспективи во туризмот, економијата и бизнис логистиката“, 27 мај
2017, Штип. pp. 169-178. ISSN ISBN 978-608-244-444-4
Магдинчева-Шопова Марија, Постолов Кирил и Савиќ
Симона, (2017) Жената како претприемач во туризмот. Зборник на
трудови од втората меѓународна научно - стручна конференција „Состојби
и перспективи во туризмот, економијата и бизнис логистиката“, 27 Мај
2017, Штип. pp. 65-76. ISSN ISBN 978-608-244-444-4
Магдинчева-Шопова
Марија
и
Стојановска-Стефанова
Анета (2017) Possibilities and perspectives for the development of social
entrepreneurship - case study of Republic of Macedonia. International Journal
“Knowledge in Practice”, 20 (3). pp. 1329-1334. ISSN 2545 4439
Стојановска-Стефанова
Анета
и
Магдинчева-Шопова
Марија, (2017) The international society and the development of global
political culture. International Journal “Knowledge in practice”, 20 (3). pp.
1407-1414. ISSN 2545-4439
Бошков Татјана и Магдинчева-Шопова Марија,(2018) Building
Companies Profit: SIS and Strategic Management Perspectives. IJIBM
International Journal of Information, Business and Management, 10 (3). pp.
149-155. ISSN 2076-9202 (Print)/2218-046X (Online)
Магдинчева-Шопова Марија,Петроска Ангеловска Неда и Таковска
Марија, (2018) Rural tourism development in south-east region of the Republic
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of Macedonia and its financial support. Economic Development, Journal of
the Institute of Economics - Skopje (1-2). pp. 149-159. ISSN 1857-7741
Петроска Ангеловска Неда, Таковска Марија и Магдинчева-Шопова
Марија (2018) Possibilities for project financing of non-government sector
in the Republic of Macedonia. Knowledge - International Journal, Scientific
Papers, 23.1. pp. 247-254. ISSN 2545-4439
Магдинчева-Шопова Марија и Бошков Татјана (2018) The Role
of Management In Conflict Solving Situations In Enterprises. Knowledge –
International Journal, 22 (1). pp. 153-160. ISSN 2545-4439
Магдинчева-Шопова Марија,Петроска Ангеловска Неда и Таковска
Марија, (2018),Possibilities for financing Small and Medium Enterprises in
the field of rural tourism in Southeastern region of the Republic of Macedonia,
Knowledge – International Journal, 22 (1). pp. 229-235. ISSN 2545-4439
Магдинчева-Шопова Марија,Петроска Ангеловска Неда и Марија
Таковска, (2018) Financing of innovative marketing activities for small
enterprises in the tourism sector - case of the Republic of Macedonia.
Macedionian International Journal of Marketing-Marketing, ISSN-18579787,pp-56-63
Магдинчева-Шопова Марија и Бошков Татјана, (2018)   Rural
entrepreneurship in the era of digitalization: the evidence for Macedonia, The
Third International Scientific Conference Tourism in function in development
of the Republic of Serbia, Vrnjacka Banja, ISBN 978-86-899-49-29-2,pp.459473
Постолов Кирил и Магдинчева-Шопова Марија,(2018), Influence
of managemet in the process of achievments of sustanaible development of
enterprise, EKOBIZNIS 2018,Универзитет Источно Сарајево, Факултет за
пословна економија, Бијељина
Бошков Татјана
и Магдинчева-Шопова Марија   (2018) SMEs
Empowerment Through International Aspirations. SocioBrains, International
scientific refereed online journal with impact factor, 5 (43). pp. 376-382. ISSN
2367-5721
Бошков Татјана
и Магдинчева-Шопова Марија (2018) SMEs
Empowerment Through International Aspirations. SocioBrains, International
scientific refereed online journal with impact factor, 5 (43). pp. 376-382. ISSN
2367-5721
Учество во проекти:
- Носител на проект - Иновативен пристап во развојот на
културниот туризам во Општина Гевгелија-финансиски подржан од
Општина Гевгелија
Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and Apostolov,
Mico and Atanasovski, Drasko and Magdinceva Sopova, Marijaand Temelkov,
Zoran and Josheski, Dushko and Miteva Kolevska, Natasa (2017) Можности
и перспективи за развој на туризмот во сливот на Црна Река
Организирање на Десетта по ред традиционална туристичко –
гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на туризам
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Доц. д-р Тања Ангелкова Петкова
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Скрипта:
- Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan and Koteski, Cane and
Angelkova, Tanja (2017) Религиозен туризам. ISBN 978-608-244-463-5.
Книга:
- Angelkova, Tanja and Dzordzevic Milosevic, Suzana and Ristova,
Cvetanka (2018) The development of agro-tourism in the Northeastern
Macedonia - From hospitality to tourist activities. LAP - Lambert Academic
Publishing, Germany . ISBN 978-613-9-85004-4
Монографија:
- Dimitrov, Nikola and Magdinceva Sopova, Marija and Angelkova,
Tanja and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Josheski, Dushko and
Miceva, Magdalena (2017) Водич, Културно наследство на Општина
Гевгелија. Project Report. Општина Гевгелија, Гевгелија.
Доц. д-р Зоран Темелков
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Книга:
Temelkov, Zoran (2017) Getting acquainted with the basics of bank
products. CreateSpace Independent Publishing Platform, United States. ISBN
978-1981142521
Доц. д-р Татјана Бошков
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Книга:
Boskov, Tatjana and Fejzullai, Lulzim and Fejzullai, Elona and Dimitrov,
Nikola (2018) Investment Driven Strategies in Tourism Sector Engine For
Economic Growth. LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany. ISBN
978-613-9-87896-3
Drakulevski, Ljubomir and Boskov, Tatjana (2018) Circular Economy:
Creating The Future In Competitive Societities. LAP LAMBERT Academic
Publishing, Germany. ISBN 978-613-9-89371-3
Magdinceva Sopova, Marija and Boskov, Tatjana and Miceva,
Magdalena (2018) Strategic management in financial institutions. LAP
Lambert Academic Publishing. ISBN 978-613-9-86755-4
Доц. д-р Душко Јошески
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд:
Josheski, Dushko (2017) Anything goes theorem, incomplete markets and
Ricardian equivalence hypothesis. First internattional Scientific Conference,
ISCTBL, Faculty of Tourism and Bisiness Logistics - Gevgelija, Macedonija.
pp. 265-278. ISSN 978-608-244-465-9
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Josheski, Dushko (2017) Symmetric auctions: Finding numerical
solutions by using auction solver. CEA Journal of Economics. pp. 61-84. ISSN
1857-5269
Josheski, Dushko (2017) Three essays in microeconomic theory. LAP
Lambert academic publishing, Omniscriptum publishing group. ISBN 978613-4-92785-5
Број на трудови во коавторство:
Apostolov, Mico and Josheski, Dushko (2018) Macedonia’s exports
toward Southeast Europe through the gravity model. Journal of Economic and
Administrative Sciences, 34 (2). pp. 108-122. ISSN 1026-4116
Magdinceva Sopova, Marija and Postolov, Kiril and Janeska-Iliev,
Aleksandra and Josheski, Dushko (2017) The impact of small and medium
sized enterprises in the development of health tourism in Macedonia. Magazine
for economic theory and practice matters, 19 (1). pp. 69-79. ISSN 1450-7951
Boskov, Tatjana and Kovacevski, Dimitar and Josheski,
Dushko (2018) Urban Development - Engine for Economic Growth: Evidence
for Macedonia and Greece. IJIBM International Journal of Information,
Business and Management, 10 (2). pp. 85-94. ISSN 2076-9202 (Print)/2218046X (Online)
Boskov, Tatjana and Kovacevski, Dimitar and Josheski,
Dushko and Dimitrov, Nikola (2018) Estimating the Causality Between
REER and Tourism-Led Growth. IJIBM International Journal of Information,
Business and Management, 10 (2). pp. 50-62. ISSN 2076-9202 (Print)/2218046X (Online)
Dimitrov,
Nikola
and
Boskov,
Tatjana
and
Josheski,
Dushko (2018) Challenges of Tourism Business In Contemporary World. In:
26th International Conference Ecological Truth & Environmental Research,
12-15 June 2018, Bor, Serbia.
Dimitrov, Nikola and Serafimova, Mimoza and Josheski,
Dushko (2018) Women in the workforce – a case study of R. Macedonia. In:
26th International Conference Ecological Truth and Environmental Research
2018, 12-15 June 2018, Bor, Serbia.
Учество во проекти: 2
- Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Koteski, Cane and Mitreva,
Elizabeta and Metodijeski, Dejan and Angelkova, Tanja and Josheski, Dushko
and Filiposki, Oliver and Kovacevik, Kristina (2015) Историско – географски
пресек на туризмот и угостителството во Република Македонија. [Project]
(Unpublished)
Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and Apostolov,
Mico and Atanasovski, Drasko and Magdinceva Sopova, Marijaand Temelkov,
Zoran and Josheski, Dushko and Miteva Kolevska, Natasa (2017) Можности
и перспективи за развој на туризмот во сливот на Црна Река. [Project]
(Submitted)
- Dimitrov, Nikola and Magdinceva Sopova, Marija and Angelkova,
Tanja and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Josheski, Dushko and
Miceva, Magdalena (2017) Водич, Културно наследство на Општина
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Гевгелија. Project Report. Општина Гевгелија, Гевгелија.
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2018) New Keynesian
macroeconomics:Empiricaly tested in the case of R.Macedonia. In: World
Economics Association (WEA) Conferences, No. 1 2018, Monetary Policy
after the Global Crisis, 15th February to 15th March, 2018
Доц. д-р Наташа Митева
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Учебно помагало – прирачник, практикум: Менаџмент на човечки
ресурси - практикум, (рецензиран е-практикум) ISBN 978-608-244-473-4
линк од е-библиотека: http://e-lib.ugd.edu.mk/686
Скрипта: Менаџмент на човечки ресурси - скрипта, (рецензирана
е-скрипта) ISBN 978-608-244-474-1 линк од е-библиотека: http://e-lib.ugd.
edu.mk/685
Стручна моногрфија: Miteva, Natasa (2018) РАСТ И РАЗВОЈ НА
ХОТЕЛСКИТЕ СИНЏИРИ И МОЖНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВЛЕЗ НА
МАКЕДОНСКИОТ ПАЗАР. Other. Natasha Miteva, Shtip. ISBN 978-608245-266-1 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/19829
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
- Miteva, Natasa (2018) Hotel chains entering the Macedonian market.
International Journal of Management Excellence, 10 (2). pp. 1284-1291.
ISSN 2292-1648
Број на трудови во коавторство:
- Mitreva, Elizabeta and Miteva, Natasa and Saneva, Dusica (2017) Service
quality in hotel industry. First Internattional Scientific Conference, ISCTBL,
Faculty of Tourism and Bisiness Logistics - Gevgelija, Macedonija. ISSN
978-608-244-465-9
- Mitreva, Elizabeta and Saneva, Dusica and Miteva, Natasa (2017) Total
quality management in hotel industry. First Internattional Scientific
Conference, ISCTBL, Faculty of Tourism and Bisiness Logistics Gevgelija, Macedonija. ISSN 978-608-244-465-9
Учество во проекти:
- Mitreva, Elizabeta and Petrevska, Biljana and Dimitrov, Nikola and Taskov,
Nako and Saneva, Dusica and Miteva, Natasa and Lazarevski, Ilija and
Namicev, Petar and Angelkova, Tanja (2017) Модел за подобрување на
перформансите во хотелската индустрија и туризмот во Македонија.
[Project] (In Press) http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/17956
- Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and Apostolov,
Mico and Atanasovski, Drasko and Magdinceva Sopova, Marijaand
Temelkov, Zoran and Josheski, Dushko and Miteva Kolevska, Natasa
and Serafimova, Mimoza (2017) Можности и перспективи за развој на
туризмот во сливот на Црна Река. [Project] (Submitted) http://eprints.
ugd.edu.mk/id/eprint/17878
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М-р Душица Санева, асистент докторанд
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд:
Број на трудови во коавторство:
- Mitreva, Elizabeta and Miteva, Natasa and Saneva, Dusica (2017) Service
quality in hotel industry. First Internattional Scientific Conference,
ISCTBL, Faculty of Tourism and Bisiness Logistics-Gevgelija,
Macedonija. ISSN 978-608-244-465-9
- Mitreva, Elizabeta and Saneva, Dusica and Miteva, Natasa (2017) Total
quality management in hotel industry. First Internattional Scientific
Conference, ISCTBL, Faculty of Tourism and Bisiness Logistics Gevgelija, Macedonija. ISSN 978-608-244-465-9
- Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Taskov, Nako and Sofijanova,
Elenica and Saneva, Dusica (2017) Oxidative stability effect of basil,
garlic and muscat blossom extracts on lipids and microbiology of minced
meat. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 70 (9). pp.
1227-1236. ISSN 1310-1331
• Metodijeski, Dejan and Dzeladin, Erdoan and Saneva, Dusica (2017)
Меѓународните саеми како фактор за развој на бизнисот и туризмот.
In: Зборник на трудови од втората меѓународна научно-стручна
конференција „Состојби и перспективи во туризмот, економијата и
бизнис логистиката“, 27 May 2017, Stip, Macedonia.
М-р Анета Стојановска Стефанова, асистент докторанд
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Учебник:
- Atanasoski,
Drasko
and
Stojanovska-Stefanova,
Aneta (2017) Царинска Управна Постапка, во фаза на објавување.
М-р Цветанка Ристова, асистент докторанд
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Книга: 1
Angelkova Petkova, T., Dzordzevic Milosevic, S. & Ristova, C.
(2018). The development of agro-tourism in the Northeastern Macedonia From hospitality to tourist activities. LAP - Lambert Academic Publishing,
Germany . ISBN 978-613-9-85004-4
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 2
- Ristova, C. & Angelkova Petkova, T. (2018). Social media: New
tool for promoting the hospitality facilities in the tourist destination. XVIIIth International Scientific Conference the Power of Knowledge 2018, Agia
Triada, Greece. pp.123-128 ISSN 2545-4439
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- Ristova, C. & Angelkova Petkova, T. (2018). Social media as tool for
promotion of the tourist destination. Third International Scientific Conference
TISC 2018, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja,
University of Kragujevac, Vrnjačka Banja, Serbia. pp. 170-186. ISBN 978-8689949-29-2 ; ISBN 978-86-89949-30-8
Број на трудови во коавторство: 2
Angelkova Petkova, T., Dzordzevic Milosevic, S. & Ristova, C.
(2018).  Importance of agro-tourism for development of tourism in Northeastern
Macedonia. International Journal of Information, Business and Management,
10 (2). pp. 77-83. ISSN 2076-9202, 2218-046X
Angelkova Petkova, T., Ristova, C. & Dzordzevic Milosevic, S.
(2017). Online booking: benefits and advantages. First Internattional Scientific
Conference, ISCTBL, Faculty of Tourism and Bisiness Logistics - Gevgelija,
Macedonija. pp. 170-177. ISSN 978-608-244-465-9
Учество во проекти:
- Проект - „Јубилејна 10-та Туристичко гастрономска изложба на
алтернативни форми за развој на туризмот“ – март – мај 2018 г., Општина
Гевгелија
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
- First Forum of the Balkan Sport Pedagogues “Pedagogical Aspects of
Physical Education and Sport in Universities”, June 10th – June 12th,
Sports Department, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Panichishte,
Bulgaria
- The Third International Scientific Conference “TOURISM IN FUNCTION
OF DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA” Tourism in the
Era of Digital Transformation, May 31st – June 2nd 2018, Faculty of Hotel
Management and Tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac,
Vrnjačka Banja, Serbia
- “ECVET ENS 2.0” - Recognition and validation of learning outcomes
and qualifications in nature- based and rural tourism sector in the
framework of the European Credit System for Vocational Education and
Training (ECVET), January 18th 2018, Balkan Association for Alternative
Tourism, Skopje, Macedonia
- План за развој на туристичка дестинација (Гевгелија и Дојран),
16 јануари 2018, Проект за локална и регионална конкурентност,
Гевгелија, Македонија
- Маркетинг иновации за мали и средни претпријатија, 15 – 16 декември
2017, Центар за Развој и Промоција „Промо идеја“, Гевгелија,
Македонија
- Трета работилница за изработка на Регистар за потенцијалите на
руралниот туризам во Југоисточниот плански регион, 7 декември
2017, Центар за развој на Југоисточниот плански регион, Струмица,
Македонија
- Втора работилница за изработка на Регистар за потенцијалите на
руралниот туризам во Југоисточниот плански регион, 14 ноември
2017, Центар за развој на Југоисточниот плански регион, Струмица,
Македонија
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-
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-

Прва работилница за изработка на Регистар за потенцијалите на
руралниот туризам во Југоисточниот плански регион, 26 октомври
2017, Центар за развој на Југоисточниот плански регион, Струмица,
Македонија
Прва Меѓународна Научна Конференција „Предизвици во туризмот
и бизнис логистиката во 21-ви век“, 24 – 25 октомври 2017, Факултет
за туризам и бизнис логистика, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип,
Гевгелија, Македонија
VIII CEI Regional Forum for Wellness and Spa industry, October 19th –
October 20th 2017, Cluster of Health, Wellness and SPA Tourism Serbia,
Požarevac, Serbia
Маркетинг иновации за мали и средни претпријатија, 15 – 16
септември 2017, Центар за Развој и Промоција „Промо Идеа“,
Струмица, Македонија.
Нови избори на наставнички и
Соработнички кадар

Р.
Име и презиме
бр
1.

Област

Избор/реизбор

насловно звање
– доцент

економска теорија
и менаџмент во
здравството

Бр.201 од
01.12.2017 год.

теорија и
организација на
деловни системи
и економика на
индустрија

Бр.206 од
02.03.2018 год.

2.

Д-р Катерина
Кареска

насловно звање
– доцент

3.

Д-р Нако
Ташков

редовен
професор

4.

Д-р Златко
Јаковлев

редовен
професор

5.

Д-р Никола
Димитров

редовен
професор

6.

Д-р Наташа
Митева

доцент

-
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Д-р Игор
Тантуровски

Звање

економика и
организација
на туризмот и
гастрономија
туристичка
промоција и
туристички
маркетинг
туристичка
географија и
географија
маркетинг и бизнис
менаџмент

Бр.205 од
15.02.2018 год.
Бр.206 од
02.03.2018 год.
Бр.206 од
02.03.2018 год.
Бр.211 од
15.05.2018 год.

Други активности
Печатење на информатори и зборници:
Информатор за студенти 2017/2018 година, за прв циклус студии
Информатор за студенти 2017/2018 година, за втор циклус студии

Годишен извештај

Печатење на Зборник на трудови од Втора меѓународна научно –
стручната трибина: „Состојби и перспективи во туризмот, економијата
и бизнис логистиката“, одржана на 27 мај 2017 година, во Штип
(печатено 31.10.2017 г.)
- Печатење на Книга на апстратки BOOK OF ABSTRACT од First
international scientific conference “Challenges of tourism and business
logistics in th 21st century”, 24-25 Oct 2017, Gevgelija, Macedonia
(Првата Меѓународна конференција „Предизвици во туризмот и
бизнис логистиката во 21 век“, одржана на 24-25 октомври 2017,
во Гевгелија)
- Печатење на Зборник на трудови од First international scientific
conference “Challenges of tourism and business logistics in th 21st
century”, 24-25 Oct 2017, Gevgelija, Macedonia (Првата Меѓународна
конференција „Предизвици во туризмот и бизнис логистиката во
21 век“, одржана на 24-25 октомври 2017, во Гевгелија)
- Печатење на десет постери за 10 години традиционална изложба на
Алтернативни форми на туризам, во Гевгелија.
Учество на когреси, семинари, трибини, обуки, и сл., на
вработените на факултетот
Организирање и реализација на теренска настава
- Теренска настава во Негорска Бања, Катлановска Бања, Североисточна
Македонија, Меѓународен саем за туризам во Београд (22-24.02.2018),
Солун (10-12.11.2017), аеродром Александар Велики, Логистички и
осигурителни компаии, и др.
Организирање и одржување на предавања од страна на гостипредавачи и други активности
- На ден 10.4.2018 (вторник), во просториите на Факултетот за туризам
и бизнис логистика во Скопје дел од Топ менаџментот на компанијата
Виталиа одржа предавање на тема: „Како се изгради македонскиот
бренд - Виталиа“. Предавањето беше дел од наставната програма по
предметот: Маркетинг на пазарот.
- На ден 29.11.2017 (среда), во просториите на Факултетот за туризам и
бизнис логистика во Скопје, раководителот на службата за квалитет
на компанијата Жито Лукс, Билјана Бајдевска одржа предавање
на тема: „Како се проектира и имплементира системот за квалитет
во Жито Лукс“. Предавањето беше дел од наставната програма по
предметот: Системи за квалитет и стандарди и Методи и техники
во бизнис логистика.
- На ден 14.11.2017 (вторник), во просториите на Факултетот за туризам
и бизнис логистика во Скопје дел од Топ менаџментот на компанијата
Кодинг одржа предавање на тема: „Како се изгради македонскиот
бренд - ГОРСКА“. Предавањето беше дел од наставната програма
по предметот: Менаџмент на мали и средни бизниси, а истото го
одржа дел од ТОП МЕНАЏМЕНТОТ на компанијата Горска, Божидар
Ивановски.
-
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Организирана посета на Дирекцијата за финансии, сметководство
и контрола при НБРМ за студентите од 5 семестар 3 година БА
(Скопје) по предметот Деловно планирање 6.11.2017 (Присуство
на предавање од Весна Филиповска Директор во Дирекцијата за
финансии, сметководство и контрола на тема „Процесот на планирање
во Народната банка на Република Македонија“).
Организирана посета на Агенција за промоција и поддршка на
туризмот на Република Македонија, за студентите од 5 семестар 3
година ГИД-Скопје по предметот Промотивни активности, 29.11.2017
(Присуство на предавање од директорот на АППТРМ Александар
Донев, и Раководителот на сектор промоција Никола Костадинов).
Организирана посета на Нумизматички музеј на НБРМ за студентите
од 2 семестар 1 година БЛ-Скопје по предметот Основи на економија,
06.11.2017
Организирана крводарителска акција во Наставен центар Скопје.
Учество на професори и студентите на натпревари и други
манифестации во периодот од 15.9.2017-30.9.2018

-

-

-
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Учество на студентите и професори на II Меѓународна конференција
и работилница за студенти од туризам и угостителство во соработка
со Општина Гази Баба како коорганизатор, која се одржа во периодот
од 20 -22.10.2017 година во Скопје.
Учество на студенти и професори на гастрономски натпревар кој ќе се
одржува во Демир Капија на 13-14.2.2018 г.
Учество на студенти и професори на Меѓународен гастрономски
фестивал „Cook & Serve “, кој се одржи на 18.05.2018 г. во Конгресен
центар на УГД - Плачковица.
Учество на студенти и професори на саемот за туризам во Солун,Р.
Грција.
Учество на студенти и професори на Меѓународен гастро-туристички
форум, 14-17 јуни во Ниш, Р.Србија
Учество на студенти и професори на манифестација „Недела на
традицијата Св.Трифун 2018“ во организација на општина Демир
Капија
Учество на студенти и професори на манифестација „Прв натпревар
за храна“ во Крушево 2018“ во организација на општина Крушево
Учество на студенти и професори околу организацијата на 10-та
Традиционална изложба под наслов „Туристичко – гастрономска
изложба на алтернативни форми за развој на туризмот“, која се одржа
на 25.04.2017 година, во Гевгелија.
Учество на професори и студенти на отворени денови на УГД, на
јавни медиуми на УГД
Учество на професори и студенит на други промотивни активности
на ФТБЛ
Други учества на наставен, соработнички кадар и студенти на разни
манифестации.

Годишен извештај

Водење на книга за посета на странци на единицата
Во текот на 2017/2018 година немаше повеќе дневна посета на
странци на ФТБЛ.
Патување на вработени во странство
Службени патувања во текот на 2017/2018 г.
Држава

Место

Бугарија

Шумен

Бугарија

Шумен

Бугарија

Шумен

Р. Македонија

Охрид

Р. Македонија

Охрид

Р. Македонија

Охрид

Австралија

Мелбурн

Грција

Солун

Грција

Солун

Грција

Солун

Германија

Берлин

Германија

Берлин

Германија

Берлин

Србија

Белград

Србија

Белград

Р. Хрватска

Шибеник

Р. Хрватска

Шибеник

Лице кое патува

Дата (од – до)

од 03.11.2017 до
проф. д-р Златко Јаковлев
04.11.2017 г.
проф. д-р Никола
од 03.11.2017 до
Димитров
04.11.2017 г.
од 03.11.2017 до
проф. д-р Цане Котески
04.11.2017 г.
проф. д-р Дејан
од 23.10.2017 до
Методијевски
27.10.2017 г.
од 23.10.2017 до
м-р Душица Санева
27.10.2017 г.
од 23.10.2017 до
проф. д-р Нако Ташков
27.10.2017 г.
проф. д-р Билјана
од 18.12.2017 до
Петревска
31.12.2017 г.
проф. д-р Дејан
од 20.11.2017 до
Методијевски
24.11.2017 г.
од 20.11.2017 до
м-р Душица Санева
24.11.2017 г.
од 20.11.2017 до
проф. д-р Нако Ташков
24.11.2017 г.
проф. д-р Дејан
од 05.08.2018 до
Методијевски
09.08.2018 г.
од 05.08.2018 до
проф. д-р Нако Ташков
09.08.2018 г.
од 05.08.2018 до
д-р Оливер Филипоски
09.08.2018 г.
проф. д-р Дејан
од 22.02.2018 до
Методијевски
25.02.2018 г.
од 22.02.2018 до
д-р Оливер Филипоски
25.02.2018 г.
од 26.03.2018 до
проф. д-р Нако Ташков
28.03.2018 г.
од 26.03.2018 до
д-р Оливер Филипоски
28.03.2018 г.
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Р. Бугарија
Р. Бугарија
Р. Бугарија
Р. Бугарија
Р. Бугарија
Србија
Србија
Србија
Србија
Полска
Србија
Р.Бугарија
Р.Бугарија
Р.Србија
Р.Грција
Р.Македонија
Р.Македонија
Р.Македонија
Р.Македонија
Р.Србија
Р.Србија
Р.Грција
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од 20.04.2018 до
21.04.2018 г.
од 16.04.2018 до
Софија
20.04.2018 г.
од 16.04.2018 до
Софија
м-р Душица Санева
20.04.2018 г.
од 16.04.2018 до
Софија
проф. д-р Нако Ташков
20.04.2018 г.
од 20.04.2018 до
Пловдив
проф. д-р Нако Ташков
21.04.2018 г.
Врњачка
д-р Марија Магдинчева
од 31.05.2018 до
Бања
Шопова
02.06.2018 г.
проф. д-р Никола
од 12.06.2018 до
Бор
Димитров
15.06.2018 г.
Врњачка
д-р Тања Ангелкова
од 31.05.2018 до
бања
Петкова
02.06.2018 г.
Врњачка
од 31.05.2018 до
м-р Цветанка Ристова
Бања
02.06.2018 г.
проф. д-р Билјана
од 28.05.2018 до
Шчечин
Петревска
04.06.2018 г.
од 12.06.2018 до
Бор
д-р Татјана Бошков
15.06.2018 г.
од 03.09.2018 до
Софија
проф. д-р Нако Ташков
05.09.2018 г.
од 03.09.2018 до
Софија
д-р Оливер Филипоски
05.09.2018 г.
од 26.09.2018 до
Белград
д-р Елизабета Митрева
29.09.2018 г.
Агиа
д-р Марија Магдинчева
од 26.09.2018 до
Тријада
Шопова
28.09.2018 г.
од 28.09.2017 до
Скопје
проф. д-р Златко Јаковлев
29.09.2017 г.
од 28.09.2017 до
Скопје
проф. д-р Цане Котески
29.09.2017 г.
проф. д-р Билјана
од 28.09.2017 до
Скопје
Петревска
29.09.2017 г.
д-р Тања Ангелкова
од 28.09.2017 до
Скопје
Петкова
29.09.2017 г.
д-р Тања Ангелкова
од 18.10.2017 до
Пожаревац
Петкова
20.10.2017 г.
од 18.10.2017 до
Пожаревац м-р Цветанка Ристова
20.10.2017 г.
од 10.11.2017 до
Солун
м-р Цветанка Ристова
10.11.2017 г.

Пловдив

проф. д-р Дејан
Методијевски
проф. д-р Дејан
Методијевски

Годишен извештај

Р.Грција

Солун

Р.Грција

Солун

Р.Македонија
Р.Македонија

Демир
Капија
Демир
Капија

д-р Тања Ангелкова
Петкова
д-р Марија Магдинчева
Шопова
проф. д-р Дејан
Методијевски
проф. д-р Нако Ташков
проф. д-р Дејан
Методијевски
проф. д-р Билјана
Петревска

Р.Србија

Шибеник

Р.Македонија

Охрид

Р.Србија

Ниш

проф. д-р Нако Ташков

Р.Србија

Ниш

проф. д-р Дејан
Методијевски

Р.Србија

Ниш

д-р Оливер Филипоски

од 10.11.2017 до
10.11.2017 г.
од 10.11.2017 до
10.11.2017 г.
од 13.02.2018 до
13.02.2018 г.
од 13.02.2018 до
13.02.2018 г.
од 15.03.2018 до
16.03.2018 г.
од 15.05.2018 до
16.05.2018 г.
од 14.06.2018 до
16.06.2018 г.
од 14.06.2018 до
16.06.2018 г.
од 14.06.2018 до
16.06.2018 г.
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