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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА рАбОТАТА НА уНИВЕрЗИТЕТОТ 

„ГОцЕ ДЕлчЕВ“ ВО ШТИп

 1. ФОрМИрАЊЕ

Универзитетот „Гоце Делчев“ со седиште во Штип е формиран 
како највисока автономна, високообразовна, научна, односно уметничка 
установа, согласно со Законот за основање на Државен универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип („Сл. весник на РМ“ бр.40 од 30.3.2007 година). Во 
неговиот состав влегуваат:

1. Економски факултет
2. Правен факултет
3. Земјоделски факултет
4. Факултет за музичка уметност
5. Факултет за информатика
6. Висока здравствена школа
Исто така, во Законот за основање на Државен универзитет „Гоце 

Делчев“ во Штип стои дека Институтот за јужни земјоделски култури 
во Струмица ќе се спои со Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип, согласно со Законот за високото образование, а врз основа на 
Одлуката (бр. 862 од 7.6.2007 г.) за спојување на Факултетот за рударство, 
геологија и политехника и на Педагошкиот факултет „Гоце Делчев“ - 
Штип со Универзитетот во Штип на Матичната комисија и Спогодбата 
за преминување на вработените на Факултетот за рударство, геологија и 
политехника, Педагошкиот факултет и ЈНУ Институт за јужни земјоделски 
култури на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, со бр. 0307-396 од 
27.8.2007 г. 

Подготовките за почеток со работа ги вршеше Матичната комисија, 
чии членови беа именувани од страна на Владата на Република Македонија 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 50 од 20.4.2007 г.) со Решение бр. 33-2111/2 од 
3.4.2007 г.: 

- проф. д-р Марија Ташева - претседател;
- проф. д-р Владо Поповски - член;
- проф. д-р Саша Митрев - член;
- проф. д-р Тодор Делипетров - член;
- проф. м-р Стела Слеанска - член;
- доц. д-р Сашко Кедев - член;
- м-р Зоран Ставрески - член.

Матичната комисија за основање на Државниот универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип во периодот април - јуни 2007 г. одржа 13 седници и 
изврши значајни подготвителни активности за почеток со работа на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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На седницата одржана на 5.4.2007 г. во салата на Министерството за 
образование и наука се донесе договор за следниве активности:
- определување на потребниот наставен и административен персонал 

за првите две години од наставата;
- распишување на Конкурс за наставен и административен персонал;
- избор на рецензентски комисии, спроведување на изборот;
- подготвување на Статут на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
- подготовки за печатење на студентска документација (индекс, листи 

за запишување и сл.);
- подготовки за електронско водење на базата на податоци за 

студентите;
- расправа, став и легални постапки за статусот на Институтот за јужни 

земјоделски култури, изградба на став и поведување на постапки за 
адаптација на просторот за потребите на наставата.
Се донесе и договор за динамиката на остварувањето на задачите.

На седницата одржана на 11.4.2007 г. во салата на Министерството 
за образование и наука на Дневен ред беше:
- Договор за начинот на избор на лицата кои ќе конкурираат на 

Конкурот за вработување во постојан работен однос на наставно-
научен, наставен, соработнички и административен персонал;

- Расправа околу одредбите што треба да ги содржи Статутот на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

На седницата одржана на 23.4.2007 г. во салата на Министерството 
за образование и наука на Дневен ред беше:
- Разгледување на материјалите од Конкурсот за вработување 

во постојан работен однос на наставно-научен, наставнички, 
соработнички и административен персонал;

- Разгледување на Предлог-статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип;

- Комисијата расправаше и за патрониот ден на Универзитетот и 
одлучи дека со оглед на фактот што не постојат податоци за точниот 
датум на пристигнувањето на Гоце Делчев во Штип, туку постои 
само податокот дека тоа е крајот на октомври, за патронен ден на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ се определи денот 27 октомври, 
празникот на св. Петка. 

На седницата одржана на 24.4.2007 г. во салата на Министерството 
за образование и наука на Дневен ред беше:
- Разгледување на материјалите од Конкурсот за вработување 

во постојан работен однос на наставно-научен, наставнички, 
соработнички и административен персонал.

На седницата одржана на 4.5.2007 г. во салата на Министерството за 
образование и наука на Дневен ред беше:
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- Разгледување на материјалите од Конкурсот за вработување 
во постојан работен однос на наставно-научен, наставнички, 
соработнички и административен персонал;

- Разгледување на Предлог-статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип.

На седницата одржана на 11.5.2007 г. во салата на Министерството 
за образование и наука на Дневен ред беше:
- Разгледување на материјалите од Конкурсот за вработување 

во постојан работен однос на наставно-научен, наставнички, 
соработнички и административен персонал и донесување на Одлука 
за избор;

- Расправа околу правната поука до кандидатите на Конкурсот;
- Усвојување на Предлог-статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 

Штип;
- Донесување на Одлука за бројот на студенти што ќе се запишат во прва 

година на студии на факултетите и високата школа на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип.

На седницата одржана на 23.5.2007 г. во салата на Министерството 
за образование и наука на Дневен ред беше:
- Повторно разгледување на материјалите од Конкурсот за вработување 

во постојан работен однос на наставно-научен, наставнички, 
соработнички и административен персонал и донесување на Одлука 
за избор;

- Договор за покренување постапка за обезбедување на објекти за 
потребите на Универзитетот;

- Донесување на Предлог-одлука за бројот на студенти што ќе се 
запишат во прва година на студии по сите основи и висината на 
школарината и кофинансирањето.

На седницата одржана на 28.5.2007 г. во салата на Министерството 
за образование и наука на Дневен ред беше:
- Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за запишување 

студенти во прва година на студии на факултетите и високата школа 
во состав на Универзитетот;

- Расправа и донесување на Одлука за формата и содржината на 
индексот и листите за запишување студенти и обезбедување на 
средства за нивно печатење;

- Договор за рекламните материјали во врска со реализацијата на 
Конкурсот за запишување на студенти во прва година на студии.

На седницата одржана на 4.6.2007 г. во просториите на Институтот 
за јужни земјоделски култури во Штип на Дневен ред беше:
- Одлучување по приговорите на кандидатите кои се јавиле на 

Конкурсот за вработување во редовен работен однос за наставници 
и соработници на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

6

- Одлука за дополнување на Предлог-статутот со членови кои се 
однесуваат на симболите на Универзитетот;

- Изготвување на Извештај за работа на Матичната комисија,
- Расправа за потребните докази за остварување на статусните промени 

на двата факултета.

На седницата одржана на 15.6.2007 г. во просториите на 
Министерството за образование и наука на Дневен ред беше:
- Поднесување на барања до Факултетот за рударство, геологија 

и политехника во Штип, Педагошкиот факултет во Штип и ЈНУ 
Институтот за јужни земјоделски култури во Струмица за назначување 
по двајца сенатори на Универзитетскиот сенат на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип;

- Одлука за отворање на веб-страница на Универзитетот: www.ugd.edu.mk
- Одлука за избор на членови на Универзитетскиот сенат од новите 

факултети и високата школа.

На седницата одржана на 22.6.2007 г. во салата на Министерството 
за образование и наука на Дневен ред беше:
- Повторно разгледување на материјалите од Конкурсот за вработување 

во постојан работен однос на наставно-научен, наставнички, 
соработнички и административен персонал и донесување на Одлука 
за избор;

- Договор за покренување на постапка за обезбедување објекти за 
потребите на Универзитетот;

- Донесување Предлог-одлука за бројот на студенти што ќе се запишат 
во прва година на студии по сите основи и висината на школарината 
и кофинансирањето.
Од страна на Матичната комисија беа вработени: 
- редовни професори  
- вонредни професори  
- доценти   
- Професори   
- предавачи   
- виш лектор   
- помлад лектор   
- асистенти   
- помлади асистенти  

На 7.7.2008 г., во „Сл. веник на РМ“ бр. 81 излезе и Закон за изменување 
и дополнување на Законот за основање на Државен универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип, во кој се додаваат шест нови факултети во состав на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип:

1. Факултет за медицински науки со седиште во Штип;
2. Филолошки факултет со седиште во Штип;
3. Факултет за туризам и бизнис логистика со седиште во Гевгелија;
4. Технолошко-технички факултет со седиште во Пробиштип;

2
3

14
5
2
2
4

16
37
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5. Машински факултет со седиште во Виница;
6. Електротехнички факултет со седиште во Радовиш.

Со Решение за именување на претседател и членови на Матичната 
комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на одделни 
факултети на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип („Сл. 
весник на РМ“ бр. 89 од 18.7.2008 г.) се избрани:

• за претседател:
- д-р Бранислав Саркањац;

• за членови:
- д-р Никола Камчев;
- д-р Сашко Кедев;
- д-р Тодор Делипетров;
- д-р Стојан Здравев;
- д-р Леонид Грчев;
- д-р Марија Ташева;
- д-р Ленче Милошева;
- д-р Снежана Каракашева;
- д-р Мартин Протоѓер;
- м-р Зоран Ставрески;
- м-р Гордана Јанкуловска;
- д-р Ристо Фотов;
- д-р Борис Крстев;
- д-р Момчула Јордановски;
- д-р Јордан Живановиќ;
- д-р Здравко Андонов.

Матичната комисија за вршење на подготовки за почеток со работа 
на новооснованите факултети во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, по распишаниот Конкурс за избор на наставници, соработници, 
лектори и лаборанти на факултетите во состав на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип, објавен во дневните весници „Дневник“ и „Коха“ на 
6.8.2008 г., донесе Одлука за конечен избор на наставници и соработници, 
бр. 0206-1200, на факултетите за кои беше распишан Конкурсот, која 
подоцна на 26.8.2008 г. беше дополнета со Одлука бр. 0206-1200/4 за 
дополнение на Одлуката бр. 0206-1200 од 6.8.2008 г.

На 29.8.2008 г. беше распишан нов Конкурс за избор на наставници, 
соработници, лектори, лаборанти и административен персонал на 
новооснованите факултети во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, од страна на Матичната комисија за вршење на подготовки 
за започнување со работа на факултетите во состав на Универзитетот, 
објавен во дневните весници „Дневник“ и „Лајм“, за кој се донесе Одлука 
за конечен избор на наставници, соработници, кореспонденти, лаборанти 
и административен кадар бр. 0206-1372/1 од 17.9.2008г. . 
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До 25.11.2008 година на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип има 
вкупно вработени:

- редовни професори 
- вонредни професори 
- доценти  
- професори на висока школа  
- предавачи  
- виш лектор   
- помлад лектор   
- асистенти  
- помлади асистенти 
- лаборанти   
- администрација 
- технички лица 

2. прАВНА рЕГулАТИВА

2.1. Статут (од Матична комисија)
Предлог-статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип неколку 

пати беше ставен на Дневен ред на седниците на Матичната комисија, 
при што се разгледуваше и расправаше околу одредбите што треба да ги 
содржи Статутот.

Статутот на  Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип беше усвоен на 
11.5.2007 година, кога на седницата на Матичната комисија на Дневен ред 
беше ставена точка – Усвојување на Предлог-статутот на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип.

На ден 4.6.2007 година, Матичната комисија одржа седница на чиј 
Дневен ред беше ставена точка – Одлука за дополнување на Предлог-
статутот со членови кои се однесуваат на симболите на Универзитетот. На 
оваа седница се донесе Одлука во Предлог-статутот да се направат измени 
во членовите кои се однесуваат на грбот и знамето на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип. 

По конституирањето на органите на Универзитетот, Предлог-
статутот изготвен од Матичната комисија беше разгледуван на седниците 
на Ректорска управа, а подоцна и усвоен од Сенатот на Универзитетот.

2.2. Нов Статут
Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 

на својата прва редовна седница, одржана на 28.6.2007 година, донесе 
Одлука за усвојување на Статутот на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 
Оваа Одлука стапи во сила со денот на објавувањето. 

Подоцна, Сенатот на своите наредни редовни седници донесе 
неколку статутарни одлуки за измени и дополнувања на Статутот на 
Универзитетот. 

Со оглед на тоа дека Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип (од Матичната комисија) беше изработен врз основа и на стариот 

13
30
45
2
2
3
4

44
63
11
67
65
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и на новиот Закон за високо образование, а бидејќи постојат одредени 
разлики во одредбите помеѓу стариот и новиот Закон, се јави потреба за 
усогласување на Статутот. 

За таа цел беше формирана Работна група од 12 членови, чија основна 
задача беше да работи на усогласување на Статутот на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип со новиот Закон за високо образование.

Работната група својот прв состанок го одржа на 10.4.2008 година во 
просториите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Потоа следуваа 
уште неколку состаноци, сè додека Статутот не беше целосно усогласен. 

По усогласувањето на Статутот, Универзитетскиот сенат на 11-
тата редовна седница, одржана на 24.6.2008 година, донесе Одлука за 
усвојување на нов Статут на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во 
согласност со новиот Закон за високо образование. Оваа Одлука влезе во 
сила со денот на донесувањето. 

Во тек е и изработката на новиот Статут на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип кој ќе биде во согласност со Законот за високото 
образование („Сл. весник на РМ“ бр. 35/2008).

2.3. правилници 
Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ во  Штип 

на своите редовни седници има разгледувано и донесувано одлуки 
за усвојување на повеќе правилници. 

Подоцна, Универзитетскиот сенат ги има усвоено следниве 
правилници:
1. на третата редовна седница, одржана на 27.7.2007 година, 

Универзитетскиот сенат го усвои Правилникот за јавни набавки од 
мала вредност;

2. на четвртата редовна седница, одржана на 21.8.2007 година, 
Универзитетскиот сенат го усвои Правилникот за единствени основи 
за остварување на издавачката дејност на единиците во состав на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

3. на четвртата редовна седница, одржана на 21.8.2007 година, 
Универзитетскиот сенат го усвои Правилникот за формите 
на стекнување и распределба на приход на Универзитетот од 
научноистражувачка, стручно-уметничка и апликативна дејност; 

4. на петтата редовна седница, одржана на 28.9.2007 година, 
Универзитетскиот сенат го усвои Правилникот за утврдување и 
исплата на плати и надоместоци од плати и други надоместоци на 
вработените на Универзитетот;  

5. на шестата редовна седница, одржана на 29.10.2007 година, 
Универзитетскиот сенат го усвои Правилникот за внатрешна 
организација и систематизација на работните места на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во  Штип; 

6. на шестата редовна седница, одржана на 29.10.2007 година, 
Универзитетскиот сенат го усвои Правилникот за единствените 
критериуми и постапка за избор во наставни, наставно-научни, 
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наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип;  

7. На 10-тата редовна седница, одржана на 2.10.2008 година, 
Универзитетскиот сенат донесе Одлука за промена на Правилникот 
за внатрешна организација и систематизација на работните места на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.  

8. на 11-тата редовна седница, одржана на 24.6.2008 година, 
Универзитетскиот сенат го усвои Правилникот за користење на 
системот за контрола на работното време и електронска контрола на 
пристап;

9. на 11-тата редовна седница, одржана на 24.6.2008 година, 
Универзитетскиот сенат го усвои Правилникот за условите, 
критериумите и правилата за студирање на Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип;

10. на 11-тата редовна седница, одржана на 24.6.2008 година, 
Универзитетскиот сенат го усвои Правилникот за условите и 
критериумите за запишување на додипломски студии на Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип;

11. на 11-тата редовна седница, одржана на 24.6.2008 година, 
Универзитетскиот сенат го усвои Правилникот за единствени основи 
на кредит-трансфер системот, премин од една на друга студиска 
програма и премин од една на друга високообразовна единица во 
состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

12. на својата 11-та редовна седница, одржана на 24.6.2008 година,     
Универзитетскиот сенат го усвои Правилникот за единствени основи 
на кредит–трансфер системот, премин од една на друга студиска 
програма и премин од една на друга високообразовна единица во 
состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

13. На 11-тата редовна седница, одржана на 24.6.2008 година, 
Универзитетскиот сенат донесе Одлука за изменување на 
Правилникот за утврдување и исплата на плати и други надоместоци 
од плати за нововработените лица од 1.4.2008 година на Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип.

14. На 12-тата редовна седница, одржана на 9.9.2008 година, Универ-
зитетскиот сенат донесе Одлука за усвојување на Правилник за 
исплата на плати и други надоместоци од плати и други надоместоци 
на вработените на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

15. На 13-та редовна седница, одржана на 27.11.2008 година, 
Универзитетскиот сенат донесе Одлука за усвојување на Правилник 
за запишување на студенти во прв циклус на студии на Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип.

16. На 13-тата редовна седница, одржана на 27.11.2008 година, 
Универзитетскиот сенат донесе Одлука за изменување и дополнување 
на Правилникот за утврдување и исплата на плати и надоместоци од 
плати и други надоместоци на вработените при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип.



Годишен извештај

11

17. На 13-тата редовна седница, одржана на 27.11.2008 година, 
Универзитетскиот сенат донесе Одлука за усвојување на 
дополнувањата на Правилникот за единствени критериуми и 
постапки за избор во наставни, наставно-научни, наставно-стручни 
и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

2.4. работа на ректорска управа и универзитетски сенат

Ректорска управа
Ректорската управа ја сочинуваат ректорот, проректорите, деканите на 

факултетите, директорите на високите стручни школи и еден претставник 
на студентите од Сојузот на студентите на Универзитетот.

Во работата на Ректорската управа  учествува и генералниот секретар 
на Универзитетот, без право на одлучување.

Со Ректорската управа раководи ректорот.
Ректорската управа:

• ги подготвува и ги предлага актите и материјалите за прашања за кои 
одлучува Сенатот;

• го утврдува и го објавува Конкурсот за запишување на студиите од 
прв и втор циклус по претходна согласност од Владата на Република 
Македонија;

• дава мислење за студиските програми на факултетите, односно 
високите стручни школи;

• на предлог на ректорот, избира и разрешува генерален секретар на 
Универзитетот;

• донесува одлуки за тековната меѓународна соработка на 
Универзитетот;

• го уредува издавањето на дипломи и други документи за завршени 
студии на високо образование;

• утврдува предлог за висината на кофинансирање и партиципација на 
студентите на факултетите и високата стручна школа;

• одлучува за издавачката дејност на Универзитетот и
• врши и други работи определени со Статутот на Универзитетот.

Ректорската управа досега ги има одржано следниве редовни 
седници:

На 11.7.2007 година Ректорската управа ја одржа својата прва редовна 
седница со следниот Дневен ред:
1. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на 

генерален секретар. 
2. Донесување на Одлука за проширување на квотата за упис на 

вонредни студенти и студенти со кофинансирање. 
3. Донесување на Одлука за усвојување на листата на кандидати за 

проректори. 
4. Донесување на Одлука за просторно распоредување на факултетите 

на Универзитетот. 
5. Донесување на Одлука за цена на обрасците и трошоци за упис на 

студентите. 
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6. Донесување на Одлука за утврдување висината на партиципација од 
продажбата на обрасците за запишување на студенти која се одобрува 
на ССУГД. 

7. Донесување на Одлука за изработка на веб-страница и веб-портал. 
8. Донесување на Одлука за издавање на Универзитетски гласник, 

Универзитетски билтен и Универзитетски весник. 
– Се предложи на Дневниот ред да се додаде и точка 
9. Разно. 

  
На 27.7.2007 година Ректорската управа ја одржа својата втора 

редовна седница со следниот Дневен ред:
– Усвојување на Записникот од првата седница. 

1. Разгледување на Финансов план на Универзитетот за 2007 г. 
а) Буџетска сметка 
б) Сметка од сопствени приходи. 

2. Донесување на Одлука за состав и надлежности на комисиите при 
Универзитетот. 

3. Донесување на Одлука за избор на членови од Ректорската управа на 
Универзитетот во состав на Интеруниверзитетската конференција. 

4. Анализа и состојби со предлог-решенија за студентите од 
дисперзираните студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје. 

5. Донесување на Одлука за набавка на 20 мобилни телефони. 
6. Донесување на Одлука за одобрена висина на средства за користење 

на службени мобилни телефони. 
7. Одлука за распишување на Конкурс за запишување студенти на 

додипломски студии во прва година на студиските програми на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во втор уписен рок во учебната  
2007/08 г. 

8. Информации. 
9. Разно.

 
На 14.8.2007 година Ректорската управа ја одржа својата трета 

редовна седница со следниот Дневен ред:
 - Усвојување на Записникот од втората седница. 

1. Донесување на Одлука за усвојување на Деловник за работа на 
Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и за 
нејзините комисии и други работни тела. 

2. Донесување на Одлука за задолжување на деканите и директорот на 
организационите единици на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип 
за: 
а) Измени и дополнувања на студиските програми, 
б) Подготвување на програмски содржини на дисциплините по 

организационите единици, 
3. Донесување на Статутарна одлука за изменување и дополнување на 

Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип: 
- Покренување на иницијатива за формирање на Геомагнетска 
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опсерваторија во рамките на Универзитетот, 
- Измени и дополнување на член 38 од Статутот на Универзитетот. 

4. Донесување на Одлука за обликот на е-маил адресите на вработените 
и студентите на Универзитетот. 

5. Информации: 
а) запознавање на Ректорската управа со пристигнатите понуди 

за Универзитетскиот клуб, по објавениот Јавен повик од  
4.8.2007 год. 

б) задолжување на наставниците и соработниците на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ Штип за ангажирање во наредниот период. 

в) средба со вработените од административниот персонал на 
Педагошкиот факултет и Факултетот за рударство, геологија и 
политехника. 

г) подготовки за втор уписен рок – маркетинг и реклами. 
д) состојби на просторното прашање на Правниот факултет во 

Кочани.

На 10.9.2007 година Ректорската управа ја одржа својата четврта 
редовна седница со следниот Дневен ред:
1. Донесување на Одлука за избор на генерален секретар на 

Универзитетот. 
2. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Предлог-

правилникот за утврдување и исплата на плати и надоместоци од 
плати и други надоместоци на вработените при Универзитетот. 

3. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Предлог-
правилникот за единствените критериуми и постапка за избор во 
наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања 
на Универзитетот. 

4. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Предлог-
правилникот за формите на стекнување и распределба на приход 
на Универзитетот од научноистражувачката, стручно-уметничка и 
апликативна дејност.  

5. Донесување на Одлука за формирање на фондови. 
6. Извештај за пријавени студенти на втор уписен Конкурс. 
7. Разгледување на Барање бр. 0302-468 од 7.9.2007 год. од 

Наставничкиот совет при Високата здравствена школа. 
8. Разгледување на Предлог-одлуката бр. 0302-409 од 31.8.2007 год. од 

Наставно-научниот совет при Земјоделскиот факултет. 
9. Разно. 

На 21.9.2007 година Ректорската управа ја одржа својата петта 
редовна седница со следниот Дневен ред:

- Усвојување на Записникот од третата седница. 
1. Донесување на Одлука за започнување на постапка за формирање на 

Политехнички факултет. 
2. Донесување на Одлука за започнување на постапка за формирање на 

Факултет за туризам и угостителство. 
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3. Донесување на Одлука за започнување на постапка за формирање на 
Филолошки факултет. 

4. Донесување на Одлука за промена и адаптирање на Студиска 
програма на Факултет за музичка уметност. 

5. Донесување на Одлука за финансирање на постдипломски студии на 
вработените на Универзитетот. 

6. Донесување на Одлука за дополнување на Правилник за плати и 
други надоместоци на плати. 

7. Донесување на Одлука за касов максимум. 
8. Донесување на Одлука за спроведување на анкета за избор на банки 

за платежни картички. 
9. Донесување на Одлука за избор на двајца членови за Управен одбор 

на Студентскиот дом – Штип. 
10. Донесување на Одлука за преземање на Универзитетски кошаркарски 

клуб (УКК) „Гоце Делчев“.
11. Донесување на Одлука за просторно прераспределување на објектите 

во УГД. 
12. Разно.

На 9.10.2007 година Ректорската управа ја одржа својата шеста 
редовна седница со следниот Дневен ред:

- Усвојување на Записникот од четвртата седница. 
1. Донесување на Одлука за распоредување на наставници и 

соработници по организационите единици на УГД – Штип. 
2. Донесување на Одлука за согласност за вршење на наставна дејност 

на наставни работници на други Универзитети. 
3. Донесување на Одлука за согласност на наставни програми на 

организационите единици при УГД – Штип. 
4. Разгледување и донесување на Одлука на спорни досиеја на 

вработените при УГД – Штип. 
5. Одлука за давање согласност на Договорот за основање на друштвото 

за производство, трговија и услуги „Агронаука“ ДООЕЛ Штип. 
6. Донесување на Одлука за промена на основачот на „Агронаука“ – 

Струмица. 
7. Донесување на Одлука за именување на управител на „Агронаука“ – 

Штип. 
8. Донесување на Одлука за промена на името на „Агронаука“ – 

Штип. 
9. Донесување на Одлука за седиште на „Агронаука“  - Штип. 
10. Донесување на Одлука за избор на надзорен одбор на „Агронаука“  - 

Штип. 
11. Донесување на Одлука за поднесување на Барање за поништување 

на Решение за даночни врзани сметки помеѓу ЈНУ Институт за јужни 
земјоделски култури во Струмица и „Агронаука“ – Струмица. 

12. Донесување на Одлука за продолжена септемвриска сесија. 
13. Донесување на Одлука за формирање на Студентски културен центар 
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и Студентски спортски центар. 
14. Донесување на Одлука за овластување на втор потписник на 

постоечките донаторски сметки за донации. 
15. Разгледување и донесување на Одлука по Барање бр. 0212-740/4 од 

8.10.2007 година на вработени од Педагошки факултет. 
16. Разно. 

На 30.10.2007 година Ректорската управа ја одржа својата седма 
редовна седница со следниот Дневен ред:

- Усвојување на Записникот од петтата седница. 
1. Донесување на Одлука за обрасците што ќе се издаваат од Универзитет 

„Гоце Делчев“ - Штип. 
2. Донесување на Одлука за усвојување на Нацрт-одлуките донесени 

од Комисија за настава: 
- Нацрт-одлука за усвојување на барањата на студенти за префрлување 

од дисперзирани студии при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, барања на студенти бранители 
и членови на нивното потесно семејство; 

- Нацрт-одлука за усвојување на барањата на студентите доставени до 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за префрлување од редовни 
во вонредни студенти, за префрлување од други Универзитети на 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип и за префрлување од факултет на 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип; 

- Нацрт-одлука за избор на членови на комисии за изготвување 
на наставни програми за Факултет за политехника (Машински 
оддел, Електротехнички оддел и Технолошки оддел), Факултет за 
угостителство и туризам и Филолошки факутет; 

- Нацрт-одлука за усвојување на наставните планови и програми на 
единиците (Правен факултет, Економски факултет, Земјоделски 
факултет, Факултет за музичка уметност, Факултет за информатика, 
Високата здравствена школа, Педагошки факултет, Факултет за 
рударство, геологија и политехника и Центарот за странски јазици) 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип; 

3. Донесување на Одлука за набавка на мобилни телефони од 
Космофон; 

4. Донесување на Одлука за лицитација на возила при Универзитет 
„Гоце Делчев“ во Штип; 

5. Донесување на Одлука за ИП - адреси; 
6. Донесување на Одлука за земање под закуп на просториите во Дом 

на култура „Ацо Шопов“ - Штип; 
7. Донесување на Одлука по предлог од Наставничкиот совет на 

Високата здравствена школа за измени и дополнувања на Статутот 
на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип; 

8. Разно. 

На 20.12.2007 година Ректорската управа ја одржа својата осма 
редовна седница со следниот Дневен ред:
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- Усвојување на записниците од шестата и седмата седница на 
Ректорска управа. 
1. Донесување на Одлука за Предлог-понуда од Здружението на граѓани 

„Емари институт“ - Штип за донација на земјиште за изградба на 
Центар за дијализа. 

2. Донесување на Одлука за Барањето на лицето Кадриевски Алејсин за 
изучување на ромски јазик на Педагошки факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“, 2 семестра. 

3. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за изготвување на 
Програма за Факултет за медицински науки. 

4. Донесување на Одлука по Приговор од помлад лектор по руски јазик 
Јане Јованов. 

5. Донесување на Одлука по Барање од Полициска академија. 
6. Донесување на Одлука по Договор за институционална соработка 

помеѓу Универзитет „Гоце Делчев“ - Земјоделски факултет, Институт 
по биологија - Скопје и ЈНУ Хидробиолошки завод од Охрид. 

7. Донесување на Одлука по Одлука за јавна продажба - лицитација на 
патнички моторни возила на Факултетот за рударство, геологија и 
политехника при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 

8. Донесување на Одлука по Барање од Цвета Мартиновска, доцент на 
Факултетот за информатика при УГД. 

9. Донесување на Одлука за формирање на центри за дисперзирани 
студии во Кочани, Струмица, Кавадарци и Скопје. 

10. Донесување на Одлука за Барање од Министерство за одбрана, број 
11/6-173/1 од 26.11.2007 година. 

11. Донесување на Одлука за избор на нов член од Ректорска управа 
за Интеруниверзитетска конференција, поради неможноста на проф. 
д-р Блажо Китанов да ја врши должноста од здравствени причини. 

12. Донесување на Одлука за давање на два тона нафта на Средното 
медицинско училиште „Јане Сандански“ - Штип. 

13. Донесување на Одлука по Приговор од проф. д-р Сашо Кожухаров. 
14. Донесување на Одлука по Известување на статусни промени до 

јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на РМ, број 0302-1222 од 11.12 2007 година. 

15. Донесување на Одлука по Договор за закуп на бифе во објект 
Пионерски дом „Вита Поп Јорданова“ - Штип - Економски факултет 
при УГД Штип. 

16. Донесување на Одлука за плаќање на 2.000 денари за надворешни 
членови на рецензиска комисија. 

17. Донесување на Одлука за висина на наградата на комисиите за 
формирање на нови факултети. 

18. Донесување на Одлука за враќање на погрешно добиени парични 
средства на сметка на УГД. 

19. Донесување на Одлука по Барање од ЗГ Народен универзитет – 
Кочани бр. 0906-02 од 6.12.2007 година. 

20. Донесување на Одлука по Жалбата од Агенција за обезбедување на 
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имоти и лица ФАЛКОН - 1. 
21. Донесување на Одлука за давање на вработените по 3.000,00 денари 

за успешно извршување на работните задачи. 
22. Донесување на Одлука за Управен и Надзорен одбор на Уни-сервис. 
23. Донесување на Одлука за Инвестициона програма за 2008 година на 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 
24. Донесување на Одлука за Финансиски план за 2008 година на 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 
25. Донесување на Одлука за План за јавни набавки за 2008 година на 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 
26. Донесување на Одлука по Барање од ППК „Филип Втори“ од 

Штип.
27. Донесување на Одлука по Барање од „Фондација за развој на 

локалната заедница“ - Штип. 
28. Разно.
 

– Донесување на Одлука за измена на Одлука за мобилни телефони 
од 27.7.2007 година. 

– Донесување на Одлука за Пописна комисија по единиците на 
УГД – Штип и Централна пописна комисија на Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип. 

– Донесување на Одлука за обновување на договорите за 
меѓународна соработка на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

 
На 16.1.2008 година Ректорската управа ја одржа својата деветта 

редовна седница со следниот Дневен ред:
- Усвојување на Записникот од осмата седница. 

1. Донесување на Одлука по Предлог-одлуката на Комисијата за 
наставни прашања за усвојување на измените во наставните 
програми на Факултетот за рударство, геологија и политехника при 
УГД – Штип. 

2. Донесување на Одлука по Предлог–одлуката на Комисијата за 
наставни прашања за усвојување на наставните програми за 
постдипломски студии на факултетите при УГД – Штип. 

3 . Донесување на Одлука по Предлог–одлуката на Комисијата за 
наставни прашања за наставни програми за додипломски студии на 
факултетите при УГД – Штип. 

4. Донесување на Одлука по Предлог–одлуката на Комисијата за 
наставни прашања за усвојување на студиските програми за 
наставнички компетенции на Педагошкиот факултет при УГД – 
Штип. 

5. Донесување на Одлука за висината на плата на портири – чувари на 
УГД – Штип. 

6. Донесување на Одлука за набавка на возило за Уни-сервис. 
7. Донесување на Одлука деканите на факултетите при УГД – Штип да 

достават печат со потпис до Службата за студентски прашања. 
8. Донесување на Одлука за ослободување од партиципација на Јордан 
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Тиквешански, Борче Јаневски и Стојанче Манев, вработени во 
Ректорат на УГД – Штип. 

9. Донесување на Одлука за измена на Одлуката бр. 0202 – 1311/22 од 
20.12.2007 година за избор на Управен одбор на Уни-сервис. 

10. Разно. 
На 16.1.2007 година Ректорската управа ја одржа својата 10-та 

редовна седница со следниот Дневен ред:
1. Донесување на Одлука за прифаќање на Предлог–проектот за 

основање на Медицински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ 
– Штип. 

2. Донесување на Одлука за прифаќање на Предлог–проектот за 
основање на Факултет за туризам и угостителство при Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип. 

3. Донесување на Одлука за прифаќање на Предлог–проектот за 
основање на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип. 

4. Донесување на Одлука за прифаќање на Предлог–проектот за 
основање на Технички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип.

На 19.2.2008 година Ректорската управа ја одржа својата 11-та 
редовна седница со следниот Дневен ред:

- Усвојување на записниците од 9-тата и 10-тата седница на 
Ректорската управа.
1. Донесување на Одлука за прифаќање на Правилник за единствени 

правила за студирање на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. 
2. Донесување на Одлука за прифаќање на Правилник за единствени 

основи за кредит–системот, преминот од една на друга студиска 
програма и преминот од една на друга високообразовна единица во 
состав на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. 

3. Донесување на Одлука за рекламирање на Универзитет „Гоце 
Делчев“ -Штип во радио-програма. 

4. Донесување на Одлука за утврдување на цената за поставување на 
антенски системи од мобилните оператори на објекти на Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип. 

5. Донесување на Одлука за затпочнување на постапка за избор на 
студентски правобранител на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. 

6. Донесување на Одлука по Барањето од Апостолова Бокум 
Елизабета. 

7. Донесување на Одлука по барањата од студенти доставени до 
Службата за студентски прашања. 

8. Донесување на Одлука за покренување на постапка за апликација по 
Темпус проекти. 

9. Донесување на Одлука за изнајмување на бифе во Кампус 2. 
10. Донесување на Одлука за определување на надомест за користење на 

простор на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип од страна на „Фешн 
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кафе“, „Ајс“, „Геталдус“ и „Оксиа“. 
11. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на 

химна на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. 
12. Донесување на Одлука за замена на член на Управен одбор на Уни-

сервис при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. 
13. Донесување на Одлука за покренување на постапка за формирање на 

Комисија за евалуација при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. 
14. Донесување на Одлука за формирање на цена за доквалификација на 

студенти на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. 
15. Донесување на Одлука за плаќање на фактура од „Штип проект“ – 

Штип за изработка на урбанистички проект. 
16. Разно. 

На 7.3.2008 година Ректорската управа ја одржа својата 12-та редовна 
седница со следниот Дневен ред:

- Усвојување на Записникот од 11-тата седница на Ректорската 
управа. 
1. Донесување на Одлука за начинот на оценување на вонредни 

студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. 
2. Донесување на Одлука за модел за полагање на колоквиум. 
3. Донесување на Одлука за задолжување на деканите на наставно-

научните совети да го разгледаат прашањето за запишување на 
студенти за идната академска година на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
–Штип. 

4. Мислење по матура, однос успех и матура од страна на деканите на 
факултетите.

5. Донесување на Одлука за исплата на парични средства на хонорарно 
ангажирани лица избрани во насловни звања на Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип. 

6. Донесување на Одлука за задолжување на Правната служба да 
постапува по Договорот што е направен со бифе „Десетка“ согласно 
со Одлуката на Ректорската управа и да не прифаќа никакви 
компензации. 

7. Донесување на Одлука за донација на ОУ „Тошо Арсов“ – Штип. 
8. Донесување на Одлука за покривање – плаќање на дел од трошоците 

на КК Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 
9. Донесување на Одлука за определување на паричен надоместок за 

полагање на априлска (вонредна) сесија.
10. Донесување на Одлука за одбивање на барањата за ослободување 

од партиципација и спонзорства доставени до Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип и укинување на Одлука од Ректорска управа бр. 
0202-263/8 од 6.1.2008 г. 

11. Разно. 
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На 22.4.2008 година Ректорската управа ја одржа својата 13-та 
редовна седница со следниот Дневен ред: 

- Усвојување на Записникот од 12–тата редовна седница на 
Ректорската управа. 
1. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за запишување 

студенти во прва година, во прв циклус студии, на Државниот 
универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во учебната 2008/2009 година. 

2. Донесување на Одлука за вработените кои се вработуваат од 1.4.2008 
година да работат 6 месеци со плата само од Министерство за 
образование, без средства од сопствени приходи. 

3. Донесување на Одлука за Донација на земјиште од сопственик 
Марија Кукубајска. 

4. Донесување на Одлука за испраќање на двајца претставници од 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип на тренинг-курс кој ќе се одржи 
во Будимпешта. 

5. Донесување на Одлука по барање од предучилишната установа 
ОЈУДГ „Астибо“ – Штип за донација на 12 компјутери.

6. Донесување на Одлука по состанокот одржан од Работната група за 
осмислување и дизајнирање на симболи и пропаганден материјал на 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

7. Донесување на Одлука по Барањето доставено до Високата 
здравствена школа при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип од ОО на 
Црвен крст – Штип. 

8. Донесување на Одлука за склучување на Договор за деловно-
техничка соработка со кафе бар „Ајс“ за простор во објект Работнички 
универзитет – Факултет за информатика при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип. 

9. Донесување на Одлука за склучување на Договор за деловно-техничка 
соработка со „Итал – Мак Фурнир“ Скопје за бифе во Кампус 2.

10. Донесување на Одлука по Барањето од Локална самоуправа – 
Општина Кочани, бр. 07 – 876/1 од 14.4.2008 година. 

11. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Правилник 
за условите, критериумите и правилата за студирање на Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип. 

12. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Правилник 
за условите и критериумите за запишување на додипломски студии 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 

13. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Правилник 
за единствените основи на кредит–трансфер системот, преминот 
од една на друга студиска програма и преминот од една на друга 
високообразовна единица во состав на Универзитет „Гоце Делчев“ 
во Штип. 

14. Донесување на Одлука за избор на еден член од Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип во Управен одбор на ДСД – „Доне Божинов“ – 
Пробиштип. 

15. Донесување на Одлука за плаќање на Фактура за набавка на книги 
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кои ќе се користат како подароци кои ќе ги дава Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип. 

16. Донесување на Одлука за дополнување на Одлуката за 3 службени 
телефони кои ќе се користат од страна на ИТ – службата за испраќање 
на пораки за дојава на грешки во ИТ – салата. 

17. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-одлуката од 
Комисијата за наставни прашања за усвојување на Наставна програма 
за додипломски студии на Економски факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип. 

18. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-одлуката од 
Комисијата за наставни прашања за усвојување на Наставна програма 
за додипломски студии за нова насока - Финансиски менаџмент на 
Економски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

19. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-одлуката од 
Комисијата за наставни прашања за усвојување на Наставна програма 
за додипломски студии на Правен факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип. 

20. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-одлуката од 
Комисијата за наставни прашања за усвојување на Наставна програма 
за додипломски студии на Факултет за информатика при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип; 

21. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-одлуката од 
Комисијата за наставни прашања за усвојување на Наставна 
програма за додипломски студии на Факултет за музичка уметност 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

22. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-одлуката од 
Комисијата за наставни прашања за усвојување на Наставна програма 
за додипломски студии за нова насока - Соло пеење на Факултет за 
музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

23. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-одлуката од 
Комисијата за наставни прашања за усвојување на Наставна програма 
за додипломски студии на Педагошки факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип. 

24. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-одлуката од 
Комисијата за наставни прашања за усвојување на Наставна 
програма за додипломски студии на Факултет за рударство, геологија 
и политехника при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

25. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-одлуката од 
Комисијата за наставни прашања за усвојување на Наставна програма 
за додипломски студии на Земјоделски факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип. 

26. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-одлуката од 
Комисијата за наставни прашања за усвојување на Наставна 
програма за додипломски студии на Високата здравствена школа при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

27. Разно. 
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На 12.6.2008 година Ректорската управа ја одржа својата 14-та 
редовна седница со следниот Дневен ред:

- Усвојување на Записникот од 13-тата редовна седница на 
Ректорската управа. 
1. Донесување на Одлука по Предлог-мислењето од Комисијата за 

издавачка дејност за донесување на План за издавачка дејност 
согласно со член 4 и 14 од Правилникот за издавачка дејност.

2. Донесување на Одлука по Мислењето на Комисијата за издавачка 
дејност за усвојување на барањата на единиците на Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип (Педагошки факултет, Земјоделски факултет 
и Факултет за рударство, геологија и политехника) за издавање на 
постојните зборници и списанија. 

3. Донесување на Одлука по Предлог-мислењето на Комисијата за 
издавачка дејност за усвојување на барањата на наставниците за 
издавање на учебници и учебни помагала во согласност со член 8 од 
Правилникот за издавачка дејност. 

4. Донесување на Одлука по Предлог-мислењето на Комисијата 
за издавачка дејност за исплата на авторски хонорари, други 
надоместоци и цената на изданијата на Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип. 

5. Донесување на Одлука Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип да донира 
два стари компјутера и еден стар печатач на ССУГД. 

6. Донесување на Одлука за усвојување на Ценовник за висината 
на надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и 
административни услуги на јавните универзитети. 

7. Донесување на Одлука за усвојување на Методот за пресметување 
на поените за селекција на кандидати при упис на Универзитетот. 

8. Донесување на Одлука за усвојување на упатството за реализација 
на Конкурсот за запишување студенти на додипломски студии во 
учебната 2007/08 година. 

9. Донесување на Одлука за усвојување на План на архивските знаци 
за распоредување на актите на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 
за 2008 година.

10. Донесување на Одлука за распишување на Јавен повик за прибирање 
на понуди за давање под закуп на деловна површина – Студентско 
бифе Правен факултет – Кочани при Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип. 

11. Донесување на Одлука по Барање бр. 0302-243 од 9.6.2008 година 
од Министерство за правда на Република Македонија – Казнено-
поправен дом – Штип.

12. Донесување на Одлука за користење на колективен одмор на 
Универзитет „Гоце Делчев“– Штип. 

13. Донесување на Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна 
комисија и определување на тројца помлади асистенти/асистенти од 
единиците на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за внесување на 
податоци од пријавените кандидати за учебната 2008/2009 година.

14. Разно.
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На 3.7.2008 година Ректорската управа ја одржа својата 15-та редовна 
седница со следниот Дневен ред:

- Усвојување на Записникот од 14-тата редовна седница на 
Ректорската управа.
1. Донесување на Одлука за размена на набавените токени со 

електронски картички. 
2. Донесување на Одлука за можноста за формирање на дисперзирани 

студии во состав на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 
3. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за упис на 

студенти во учебната 2008/09 на Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип. 

4. Донесување на Одлука по Одлука бр. 19 – 271 од 26.6.2008 година 
донесена на Третата седница на Ректорската конференција на јавни 
универзитети.

5. Донесување на Одлука по Барањето од Цонка Чеботарева и Гонца 
Божинова вработени на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, бр. 021-
147/247 од 12.6.2008 година. 

6. Донесување на Одлука за склучување на Спогодба за обештетување 
на вложени средства на ПСМУ „Оксиа“ – Штип.

7. Донесување на Одлука за определување на датуми за свечено 
доделување на дипломи за завршени додипломски студии на студенти 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

8. Разно.

На 27.8.2008 година Ректорската управа ја одржа 16-тата редовна 
седница со следниот Дневен ред:

- Усвојување на Записникот од 15-тата редовна седница на Ректорската 
управа. 
1. Донесување на Одлука за доделување на автомобили во сопственост 

на УГД на користење од Уни-сервис.
2. Донесување на Одлука за склучување на договори за деловно-

техничка соработка со „Фешн“ и „Геталдус“.
3. Донесување на Одлука за формирање на Институт за историја и 

археологија;
4. Донесување на Одлука за формирање на Институт за гастрономија.
5. Донесување на Одлука за измени во Правилник за плати.
6. Донесување на Одлука за задолжување на деканите за организирање 

на ажурирањето на веб-страниците на факултетите.
7. Донесување на Одлука за плаќање на користењето на организиран 

превоз од Скопје до УГД.
8. Донесување на Одлука по Барање за надомест на материјални трошо-

ци од проф. д-р Стеван Алексоски бр. 1607-73 од 14.8.2008 година.
9. Донесување на Одлука по Барање на градоначалникот на Општина 

Штип бр. 08-1857/1 од 30.7.2008 година.
10. Донесување на Одлука по Барање бр. 29.1-121 од 4.7.2008 година од 

началник на МВР Звонко Каширски.
11. Разно.
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На 25.9.2008 година Ректорската управа ја одржа 17-тата редовна 
седница со следниот Дневен ред: 

– Усвојување на Записникот од 16-тата редовна седница на 
Ректорската управа.  
1. Донесување на Одлука за формирање на „Центар за Е – учење“ при 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
2. Донесување на Одлука за донирање на компјутерска опрема (две 

интерактивни табли и два LCD проектора) од проектот Темпус ЈЕТ 
40200-2005 на партнерите во проектот: Педагошки факултет – Скопје 
и Педагошки факултет – Битола.

3. Донесување на Одлука за давање на реверс на компјутерска опрема 
(четири интерактивни табли и четири LCD проектори) од проектот 
Темпус ЈЕР 40200-205 на партнерите во проектот: Гимназија „Славчо 
Стојменски“ – Штип, ОУ „Тошо Арсов“ – Штип, ОУ „Димитар 
Влахов“ – Штип и ОУ „Гоце Делчев“ – Виница.

4. Донесување на Одлука за партиципација на УГД во Темпус ЈЕР 
40200-2005 со 5% од вредноста на проектот, во вид на компјутерска 
опрема за Центарот за Е – учење.

5. Донесување на Одлука за усвојување на упатство за примена на член 
30 од Правилникот за единствени критериуми и постапка за избор во 
наставни, наставно-научни, наставно-стручни и соработнички звања 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

6. Донесување на Одлука за условно запишување на година со 32 
кредити со услов до февруарска испитна сесија студентите да освојат 
42 кредита за учебната 2008/09 година и определување на висината 
на казната која треба да ја платат кандидатите.

7. Донесување на Одлука за начинот за започнување на учебната 
2008/09 година на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

8. Донесување на Одлука за одобрување на средства за обесштетување 
на ПСМУ „Оксиа“ – Штип согласно со склучената спогодба за 
обесштетување.

9. Разно.

На 8.10.2008 година Ректорската управа ја одржа 18-тата редовна 
седница со следниот Дневен ред: 

- Усвојување на записниците од 16-тата и 17-тата седница на 
Ректорската управа. 
1. Донесување на Одлука за можност да се запишуваат студенти во 

трет уписен рок на единиците на Универзитетот кои имаат под 40 
поени, пресметани од успехот од средното образование и државната 
матура. 

2. Донесување на Одлука за дополнување на Правилникот за утврдување 
и исплата на плати и надоместоци од плати и други надоместоци на 
вработените при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. 

3. Донесување на Одлука за дополнување на Правилникот за 
единствените критериуми и постапки за избор во наставни, наставно-
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научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип. 

4. Разно. 

На 10.11.2008 година Ректорската управа ја одржа 19-тата редовна 
седница со следниот Дневен ред: 

- Усвојување на Записникот од 18-тата седница на Ректорската 
управа. 
1. Донесување на Одлука за изменување и дополнување на Правилникот 

за утврдување и исплата на плати и други надоместоци од плати и 
други надоместоци на вработените во Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип. 

2. Донесување на Одлука за увид и извештај за досегашното учество на 
Темпус проектот во Геомагнетната опсерваторија и понатамошното 
учество на Универзитетот. 

3. Донесување на Одлука за усвојување на Упатство за подобрување на 
квалитетот и организацијата во наставата, додаток кон Правилникот 
за единствени основи за студирање на Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип. 

4. Донесување на Одлука за усвојување на Правилникот за запишување 
на студенти на додипломски студии на Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип. 

5. Донесување на Одлука за изменување на упатството за 
администрирање на апликативни истражувања. 

6. Донесување на Одлука за задолжување на деканите со досегашните 
печати на институтите по факултетите. 

7. Донесување на Одлука по предлог-мислењата на Комисијата за 
издавачка дејност бр. 0206 – 1530/2, 0206 – 1530/3, 0206 – 1530/4, 
0206 – 1530/5 од 29.10.2008 год. 

8. Донесување на Одлука по Барање од проф. д-р Владимир Михајловски, 
вонреден професор на Педагошки факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип. 

9. Донесување на Одлука по Барање од Национална установа 
Библиотека „Гоце Делчев“ – Штип. 

10. Донесување на Одлука по Барање од Студентски парламент на 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

11. Донесување на Одлука по Барање од ОЈУДГ „Астибо“ – Штип. 
12. Донесување на Одлука по Барање од проф. д-р Тодор 

Серафимовски. 
13. Донесување на Одлука по Барање од Министерство за одбрана бр. 

11/5 – 84/3 од 30.10.2008 година.
14. Донесување на Одлука за Предлог-мислење од Комисијата за 

финансии, инвестиции и развој при Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип. 

15. Донесување на Одлука по Извештајот од Комисијата за настава при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип бр. 02061554/2 од 3.11.2008 
година. 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

26

16. Донесување на Одлука за плаќање на надомест на ангажирани 
професори на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

17. Одлука за префрлување на студенти од една на друга студиска 
програма. 

18. Одлука за неможност за префрлување на Факултетот за медицински 
науки и Факултетот за музичка уметност. 

19. Одлука за префрлување на други универзитети по запишан 2. 
семестар. 

20. Донесување на Одлука по Известување бр.05-298 од 31.10.2008 
година од Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје. 

21. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-мислење на 
Комисијата за финансии, инвестиции и развој за донесување на 
подготовка за План за јавни набавки за 2009 година на Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип. 

22. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-мислење на 
Комисијата за финансии, инвестиции и развој за донесување на 
подготовка за План за јавни -набавки од мала вредност за 2009 година 
на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

23. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-мислење на 
Комисијата за финансии, инвестиции и развој за донесување на 
подготовка за Финансиски план за 2009 година на Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип. 

24. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-мислење на 
Комисијата за финансии, инвестиции и развој за доделување 
надомест за изработка на проект. 

25. Разно. 

Универзитетски сенат 
Универзитетскиот сенат е орган на управување и стручен орган 

кој го сочинуваат претставници од единиците на Универзитетот и од 
студентите.

Член на Ректорската управа не може истовремено да биде и член на 
Универзитетскиот сенат.

Ректорот, проректорите и генералниот секретар на Универзитетот 
учествуваат во работата на Сенатот без право на одлучување.

Сенатот ги врши работите од својата надлежност во согласност со 
закон и со Статутот на Универзитетот.

За уредување на работите од својата надлежност, Сенатот донесува 
одлуки, правилници, упатства и заклучоци. Универзитетскиот сенат 
донесува Статут на Универзитетот. 

Универзитетскиот сенат одлучува за наставната, научната, 
уметничката и високостручната дејност. Сенатот ги усвојува студиските 
програми на факултетите и ги утврдува научните, односно уметничките 
области.

Донесува годишна и четиригодишна програма за развој и работа на 
Универзитетот. Универзитетскиот сенат дава предлози на Националната 
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програма за научноистражувачката дејност на Република Македонија.
Одлучува за доделувањето на титула почесен доктор на науки (doc-

tor honoris causa) и звањето почесен професор на Универзитетот (profe-
sor honoris causa). Врши и други работи утврдени со закон и Статутот на 
Универзитетот. 

Универзитетскиот сенат работите од својата надлежност ги врши 
на јавни седници. Досега Сенатот ги има одржано следниве редовни 
седници:

На 28.6.2007 година Универзитетскиот сенат ја одржа својата прва 
редовна седница со следниот Дневен ред:
1. Извештај на претседателот на Матичната комисија, проф. д-р Марија 

Ташева, за работата и извршените подготовки за почеток со работа 
на Државниот универзитет „Гоце Делчев” во Штип. 

2. Формирање на Комисија за верификација на мандатот на членовите 
на Универзитетскиот сенат. 

3. Верификација на мандатот на членовите на Универзитетскиот сенат. 
4. Конституирање на Универзитетскиот сенат. 
5. Формирање на Комисија за избор на претседател и заменик-

претседател на Универзитетски сенат. 
6. Избор на претседател и заменик-претседател на Универзитетски сенат. 
7. Усвојување на Статут на Универзитет „Гоце Делчев” во Штип. 
8. Предлагање на кандидати за избор на ректор. 
9. Формирање на Комисија за избор на ректор. 
10. Избор на ректор. 
11. Презентирање на програмата на ректорот за работа на Универзитетот 

„Гоце Делчев“ – Штип во периодот 2007 -2011 година.

На 11.7.2007 година Универзитетскиот сенат ја одржа својата втора 
редовна седница со следниот Дневен ред:
1. Донесување на Одлука за верификација на мандатот на нови членови 

на Универзитетскиот сенат. 
2. Донесување на Одлука за избор на проректори. 
3. Донесување на Одлука за усвојување на Планот за јавни набавки и 

Одлука за распишување на тендери за јавни набавки. 
4. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за јавни набавки. 
5. Донесување на Одлука за просторно распоредување на факултетите 

на Универзитетот. 

На 27.7.2007 година Универзитетскиот сенат ја одржа својата трета 
редовна седница со следниот Дневен ред:

- Усвојување на записниците од првата и втората седница. 
1. Донесување на Одлука за верификација на мандатот на нови членови 

на Универзитетскиот сенат. 
2. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Финансиски 

план на Универзитетот за 2007 година: 
а) Буџетска сметка; 
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б) Сметка од сопствени приходи. 
3. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Правилникот 

за јавни набавки од мала вредност. 
4. Разгледување и донесување Одлука за План за јавни набавки од мала 

вредност. 
5. Донесување на Одлука за пристапување на Универзитетот во 

Интеруниверзитетската конференција. 
6. Донесување на Одлука за избор на членови од Универзитетскиот 

сенат на Универзитетот во состав на Интеруниверзитетската 
конференција. 

7. Донесување на времена Одлука за утврдување и исплата на плати и 
надоместоци на вработените во Универзитетот. 

8. Донесување на Заклучок за студентите од дисперзираните студии на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. 

9. Информации. 
10. Разно. 

 
На 20.8.2007 година Универзитетскиот сенат ја одржа својата четврта 

редовна седница со следниот Дневен ред:
- Усвојување на Записникот од третата седница на Универзитетскиот 

сенат. 
1. Донесување на Одлука за усвојување на Деловник за работа на 

Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип. 
2. Донесување на Статутарна одлука за измени и дополнување на 

Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип.
3. Донесување на Одлука за усвојување на Правилникот за единствени 

основи за остварување на издавачката дејност на единиците во состав 
на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип. 

4. Донесување на Одлука за усвојување на Правилник за 
систематизација.

На 28.9.2007 година Универзитетскиот сенат ја одржа својата петта 
редовна седница со следниот Дневен ред:

- Усвојување на Записникот од четвртата седница на 
Универзитетскиот сенат. 
1. Донесување на Одлука за верификација на мандатот на нов член на 

Универзитетскиот сенат. 
2. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Правилник 

за внатрешна организација и систематизација на работните места на 
Универзитетот. 

3. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Правилник 
за утврдување и исплата на плати и надоместоци од плати и други 
надоместоци на вработените на универзитет. 

4. Донесување на Одлука за покачување на плата на вработените во 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од сопствени приходи на 
Универзитетот. 
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5. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Правилникот 
за формите на стекнување и распределба на приход на Универзитетот 
од научно-издавачката, стручно-уметничка и апликативна дејност. 

6. Одлука за започнување на постапка за отворање на нови факултети 
во состав на Универзитетот. 

7. Разно.

На 29.10.2007 година Универзитетскиот сенат ја одржа својата шеста 
редовна седница со следниот Дневен ред:

- Усвојување на Записникот од петтата седница на Сенатот. 
1. Промена на Систематизацијата на Универзитетот „Гоце Делчев” - 

Штип. 
2. Измена на Статутот на Универзитетот со додавање на продекани. 
3. Донесување на Правилник за постапка за избор во звања. 
4. Предлог од Наставничкиот совет на Високата здравствена школа 

за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот „Гоце 
Делчев” - Штип. 

5. Разно.

На 25.12.2007 година Универзитетскиот сенат ја одржа својата седма 
редовна седница со следниот Дневен ред:

- Усвојување на Записник од шестата седница на Сенатот. 
1. Донесување на Статутарна одлука за дополнување на Статутот на 

Универзитет „Гоце Делчев” - Штип. 
2. Донесување на Одлука за усвојување на Инвестициона програма за 

2008 година на Универзитет „Гоце Делчев” – Штип. 
3. Донесување на Одлука за усвојување на Финансиски план за 2008 

година на Универзитет „Гоце Делчев” – Штип. 
4. Донесување на Одлука за усвојување на План за јавни набавки за 

2008 година и за набавки на Универзитет „Гоце Делчев” – ШтипП 
5. Донесување на Одлука за додатоци во плата за одговорност на 

ректор,декани, генерален секретар и шефови на оддели. 
6. Донесување на Одлука за усвојување на План за мали набавки на 

Универзитет „Гоце Делчев” – Штип. 
7. Донесување на Одлука за распределба на средствата кои УГД ги 

зафаќа од апликативни проекти. 
8. Одлука по Предлог-мислењето на Комисијата за финансии, 

инвестиции и развој за еднократен линеарен паричен надоместок на 
вработените при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

9. Разно.

На 19.2.2008 година Универзитетскиот сенат ја одржа својата осма 
редовна седница со следниот Дневен ред:
1. Одлука за верификација на мандатот на нов член на Универзитетскиот 

сенат. 
2. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот од Централната 
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комисија за спроведениот попис при УГД - Штип за 2007 година и 
усвојување на извештајот од Централната комисија за спроведениот 
попис на опремата за донаторските проекти при УГД - Штип за 2007 
година. 

3. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за расход на 
попис. 

4. Разно. 

На 27.2.2008 година Универзитетскиот сенат ја одржа својата деветта 
редовна седница со следниот Дневен ред:

- Усвојување на записниците од седмата и осмата седница на 
Сенатот. 

1. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Годишната 
сметка на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. 

На 2.4.2008 година Универзитетскиот сенат ја одржа својата 10-та 
редовна седница со следниот Дневен ред:
– Усвојување на Записник од деветтата седница на Сенатот. 
1. Донесување на Одлука за верификација на мандат на членови на 

Универзитетскиот сенат. 
2. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Предлог-

програмата за формирање на Филолошки факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип. 

3. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Предлог-
програмата за формирање на Технички факултети при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип. 

4. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Предлог-
програмата за формирање на Факултет за туризам и угостителство 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

5. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Предлог-
програмата за формирање на Медицински факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип. 

6. Донесување на Одлука за промена на Правилникот за внатрешна 
организација и систематизација на работните места на Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип. 

7. Донесување на Одлука за промена на Правилникот за утврдување и 
исплата на плати и надоместоци од плати и други надоместоци на 
вработените на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. 

8. Донесување на Одлука за избор на еден член од Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип во Интеруниверзитетската конференција. 

9. Донесување на Одлука за избор на еден член од Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип во Совет за развој, финансирање и имот 
на високообразовните установи, согласно со член 82 од Законот за 
високото образование. 

10. Донесување на Одлука за избор на двајца членови од Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип во Одбор за акредитација, согласно со член 
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70 од Законот за високото образование. 
11. Донесување на Одлука за избор на еден член од Универзитетот „Гоце 

Делчев“ – Штип во Агенција за евалуација, согласно со член 74 од 
Законот за високото образование. 

12. Донесување на Одлука за потврдување на Одлуката од Ректорска 
управа за формирање на Друштво за производство, трговија и услуги 
– Уни сервис ДООЕЛ при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

13. Донесување на Одлука за формирање на Фонд, каде ќе се упатуваат 
10% од научноистражувачки и апликативни проекти за купување на 
научноистражувачка опрема. 

14. Разно. 

На 24.6.2008 година Универзитетскиот сенат ја одржа својата 11-та 
редовна седница со следниот Дневен ред:

- Усвојување на Записникот од 10-тата седница на Сенатот. 
1. Донесување на Одлука за усвојување на Статут на Универзитет „Гоце 

Делчев“ – Штип, согласно со новиот Закон за високо образование. 
2. Донесување на Одлука за склучување на Менаџерски договор со 

ректорот на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 
3. Донесување на Одлука за усвојување на Правилникот за користење 

на Системот за контрола на работно време и електронска контрола 
на пристап. 

4. Донесување на Одлука за измена на Правилникот за утврдување 
и исплата на плати и други надоместоци од плати на Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип за нововработените лица од 1.4.2008 година. 

5. Донесување на Одлука за усвојување на Правилник за условите, 
критериумите и правилата за студирање на Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип. 

6. Донесување на Одлука за усвојување на Правилник за условите и 
критериумите за запишување на додипломски студии на Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип.

7. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Правилник 
за единствени основи на кредит–трансфер системот, премин 
од една на друга студиска програма и преминот од една на друга 
високообразовна единица во состав на Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип. 

8. Донесување на Одлука за усвојување на нова студиска програма 
на Економски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 
(Финансиски менаџмент). 

9. Донесување на Одлука за усвојување на нова Студиска програма на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип (Вокално инструментален оддел – Соло пеење). 

10. Донесување на Одлука по Барање бр. 0302-961/1 од 22.5.2008 год. 
за измена и дополнување на Правилникот за формите на стекнување 
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и распределба на приход на УГД – Штип од научноистражувачка, 
стручно-уметничка и апликативна дејност. 

11. Донесување на Одлука за усвојување на Ценовник за висината 
на надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и 
административни услуги на јавните универзитети. 

12. Донесување на Одлука за започнување на постапка за одземање на 
звање на доц. д-р Сашо Кожухаров.

13. Разно. 

На 9.9.2008 година Универзитетскиот сенат ја одржа 12-тата редовна 
седница со следниот Дневен ред:  

- Усвојување на Записникот од 11-тата седница на Сенатот.  
1. Донесување на Одлука за усвојување на Правилник за исплата 

на плати и други надоместоци од плати и други надоместоци на 
вработените на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

2. Донесување на Одлука за утврдување на висината на коефициентот 
според кој ќе се пресметува висината на платата на Универзитетот.

3. Донесување на Одлука за дополнување на Годишниот план за јавни 
набавки - Одлука за набавка на опрема за техничко одржување 
на објекти – Одлука за набавка на возило за потребите на 
Универзитетот.

4. Донесување на Одлука за формирање на Институт за историја и 
археологија.

5. Донесување на Одлука за формирање на Институт за гастрономија.
6. Разно.

На 27.11.2008 година Универзитетскиот сенат ја одржа 13-тата 
редовна седница со следниот Дневен ред: 

- Усвојување на Записникот од 12-тата седница на Сенатот. 
1. Донесување на Одлука за верификување на мандат на нови членови 

на Универзитетскиот сенат од Факултетот за туризам и бизнис 
логистика на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

2. Донесување на Одлука за верификување на мандат на нови членови 
на Универзитетски сенат од Машински факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип. 

3. Донесување на Одлука за верификување на мандат на нови членови 
на Универзитетски сенат од Технолошко-технички факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. 

4. Донесување на Одлука за верификување на нов член на 
Универзитетски сенат како замена на сенаторот проф. д-р Стојан 
Здравев. 

5. Донесување на Одлука за верификување на нов член на 
Универзитетски сенат како замена за досегашниот член доц. д-р 
Антониjо Китановски. 

6. Донесување на Одлука за давање на согласност на договорите 
за соработка на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип со други 
универзитети. 



Годишен извештај

33

7. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за изработка на 
стратегија за развој на Универзитетот. 

8. Донесување на Одлука за усвојување на измените на Правилникот за 
исплата на плати и други надоместоци од плати и други надоместоци 
на вработените при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

9. Донесување на Одлука за усвојување на Правилникот за запишување 
на студенти во прв циклус на студии на Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип. 

10. Донесување на Одлука за овластување на ректорот на Универзитетот 
да склучува договори со ангажирани професори кои не се вработени 
на Универзитетот со посебни услови. 

11. Донесување на Одлука за усвојување на Годишниот финансиски 
план за 2009 година на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

12. Донесување на Одлука за усвојување на Програма за инвестиции за 
2009 година. 

13. Донесување на Одлука за усвојување на План за јавни набавки за 
2009 година на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

14. Донесување на Одлука за избор на декан на Економски факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, согласно со Одлука за избор 
на декан донесена од ректорот на Универзитетот бр. 0204-1483/1 од 
20.10.2008 година. 

15. Донесување на Одлука за усвојување на дополнувањата на 
Правилникот за единствени критериуми и постапки за избор во 
наставни наставно-научни, наставно-стручни и соработнички звања 
на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, согласно со Одлука на 
Ректорска управа бр. 0202 – 1422/5 од 8.10.2008 година. 

16. Донесување на Одлука за изменување и дополнување на Правилникот 
за единствените критериуми и постапка за избор во наставни, 
наставно-научни, наставно-стручни и соработнички звања на 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, согласно со Одлука на Ректорска 
управа бр. 0202 – 1422/5 од 8.10.2008 година. 

17. Донесување на Одлука за основање на Универзитетски спортски 
центар. 

18. Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за организирање 
на втор циклус на универзитетски (академски) студии на Економски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип (Здравствен 
менаџмент, Економија на Европска унија, МБА менаџмент). 

19. Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за организирање на 
втор циклус универзитетски (академски) студии на Правен факултет 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип (Правосудна насока, Јавна 
администрација и Применета политика и дипломатија). 

20. Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за организирање 
на втор циклус универзитетски (академски) студии на Факултетот 
за рударство, геологија и политехника – Оддел за политехника 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип (Инженерство на животна 
средина, Индустриска логистика и Графика и дизајн). 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

34

21. Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за организирање 
на втор циклус универзитетски (академски) студии на Земјоделски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип (Биотехнологија, 
генетика и селекција и Заштита на растенијата). 

22. Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за организирање 
на втор циклус универзитетски (академски) студии на Педагошки 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

23. Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за организирање 
на втор циклус универзитетски (академски) студии на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 
(Вокално-инструментален, Пијано, Музичка теорија и педагогија, 
Етнокореологија, Етномузикологија и Џез студии). 

24. Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за организирање 
на втор циклус универзитетски (академски) студии на Факултетот за 
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

25. Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за организирање 
на специјалистички студии од втор циклус на Високата здравствена 
школа при Факултетот за медицински науки, Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип. 

26. Разно. 

2.5. Имотно-правни работи
2.5.1. Објект – Ректорат на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 

(поранешен Дом на АРМ)
Во рамките на спроведувањето на Програмата на Владата за 

подигнување на квалитетот на образованието во Република Македонија, 
Министерството за образование и наука ги презеде сите неопходни 
активности за формирање на новиот Државен универзитет „Гоце Делчев“ 
во Штип. 

Поради ограничените просторни ресурси, Министерството за 
образование и наука поднесе Барање, бр. 07-580/1 од 25.1.2007 година, 
до Министерството за одбрана за отстапување на користење на Домот на 
армијата во Штип. 

Целта на ова Барање беше да се надмине проблемот со обезбедувањето 
на соодветен простор, кој согласно со стандардите за изведување на 
наставата беше неопходен. 

Согласно со Барање  бр. 07-580/1 од 25.1.2007 година, Министерството 
за образование и наука доби Известување од Министерството за одбрана 
со бр. 12-727/1 од 29.1.2007 година, кое содржеше позитивен одговор во 
врска со претходно наведеното Барање. 

Министерството за одбрана достави Предлог–одлука со бр. 07-1981/5 
од 18.5.2007 година, до генералниот секретар на Владата на Република 
Македонија за престанок и за давање на користење на недвижнен имот – 
објектот на Домот на АРМ во Штип.

Согласно со Предлог–одлуката, бр. 07-1981/5 од 18.5.2007 година, 
Владата на Република Македонија донесе Одлука за престанок и за давање 
на користење  на недвижен имот, бр. 19-3099/1 од 29.5.2007 година. Со 
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оваа Одлука на Министерството за одбрана му престана користењето 
на недвижен имот – објектот на Домот на армијата во сопственост 
на Република Македонија и е даден на користење, без надомест на 
Министерството за образование и наука за потребите на Државниот 
универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. Оваа Одлука беше објавена во 
„Службен весник на Р. Македонија“ бр. 73 од 13.6.2007 година и влезе во 
сила наредниот ден од објавувањето.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип склучи Договор бр. 0307-328 
од 17.8.2007 год. за закуп на деловна просторија за Универзитетски клуб  
со закупецот ИТАЛ-МАК ФУРНИР Скопје. Предмет на овој Договор е 
издавањето под закуп на деловен простор кој се наоѓа во Ректоратот на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, од страна на ТП 
„Гео - Премери“ - Штип е изработен Геодетски елаборат за етажен премер 
бр. 151/07 од 10.9.2007 година на објект – Дом на АРМ, лоциран на КП 
бр. 8007, во КО Штип 2, запишан во ПЛ бр. 3909.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Државниот 
завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Штип, 
издаде Поседовен лист бр. 4374 (со деловоден бр.13-1213/56) од 28.1.2008 
година, со кој е потврдено дека недвижностите кои се наведени во него 
се дадени на користење на Министерството за образование и наука – 
Државен универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

Исто така, по Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, од 
проценителот Тони Лазаров, дипл. град. инж., на 7.2.2008 година беше 
изработен Извештај за проценка на вредност на недвижен имот – Дом 
на АРМ, лоциран на КП бр. 8007, во КО Штип 2, евидентиран во ПЛ бр. 
3909.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип до Државниот завод за 
геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Штип, поднесе 
Барање бр. 0308-493 од 25.2.2008 година, за поединечно запишување на 
права на недвижностите.

Согласно со Барањето бр. 0308-493 од 25.2.2008 година за поединечно 
запишување на права на недвижностите, Државниот завод за геодетски 
работи – Одделение за премер и катастар – Штип, донесе Решение со 
УП. бр. 04-1204/62 од 11.8.2008 година со кое Барањето за поединечно 
запишување на права на недвижностите поднесено од Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип беше уважено.

Согласно со ваквото Решение, бр. 04-1204/62 од 11.8.2008 година, 
Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар 
– Штип, издаде Имотен лист бр. 819 (со деловоден бр. 13 -1213/3541), од 
13.8.2008 година, со кој е потврдено дека недвижностите кои се наведени 
во него (објект – Дом на АРМ) се дадени на користење на Министерството 
за образование и наука – Државен универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 
Со тоа беше завршена постапката за докажување на имотно-правната 
сопственост.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и ЕВН Електростопанство 
на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување 
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со електрична енергија, Скопје склучија Договор за приклучок на 
дистрибутивна мрежа бр. 0302-1227/3 од 2.10.2008 год.

2.5.2. Објект – Економски факултет – поранешен Центар 
за детско творештво „Вита Поп Јорданова“ (Пионерски дом)
Владата на Република Македонија донесе Одлука за престанок и 

за давање на користење на недвижен имот, бр. 19-7043/3 од 20.11.2007 
година. Со оваа Одлука на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 
му престана користењето на недвижниот имот – објект Пионерски дом, 
сопственост на Република Македонија, лоциран на КП бр. 6566, во КО 
Штип, евидентиран во Поседовен лист бр. 3943, издаден од Државниот 
завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Штип 
и е дадена на трајно користење на Државниот универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип. Оваа Одлука беше објавена во „Службен весник на Р. 
Македонија“ бр. 142  од 26.11.2007 година и влезе во сила наредниот ден 
од објавувањето. 

Согласно со Одлуката за престанок и за давање на користење на 
недвижен имот, бр. 19-7043/3 од 20.11.2007 година, Државниот завод 
за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Штип, издаде 
Поседовен лист бр. 3921 (со деловоден бр.13-1213/56) од 10.1.2008 
година, со кој е потврдено дека недвижностите кои се наведени во него – 
КП бр. 6566 во КО Штип 2, се дадени на трајно користење на Државниот 
универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Шаховскиот клуб „Напредок“ 
од Штип склучија Договор бр. 0307-281 од 18.1.2008 год. за користење на 
просторија. Со овој Договор Универзитетот го дава на Клубот правото 
на користење на просторија која се наоѓа на Економскиот факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, без паричен или друг вид на 
надоместок.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип од проценителот 
Тони Лазаров, дипл. град. инж. на 1.2.2008 година беше доставен Извештај 
за проценка на вредноста на недвижен имот – објект Пионерски дом, 
лоциран на КП бр. 6566 во КО Штип 2, евидентиран во ПЛ бр. 3921.

Исто така, по Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, 
од проценителот Тони Лазаров, дипл. град. инж.,  на 5.5.2008 година 
беше изготвен Извештај за проценка на инвестиционите вложувања. 
Овој Извештај се однесуваше на проценка на вложените инвестиции во 
објект – ресторан кој се наоѓа во поранешниот Пионерски дом „Вита Поп 
Јорданова“.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање до Локалната 
самоуправа на Општина Штип – Одделение за урбанизам и заштита на 
животната средина, бр. 0308-732 од 4.4.2008 година, да издаде Извод од 
урбанистичкиот план на објектот - Пионерски дом, кој беше потребен 
за регулирање на имотно-правните односи и за добивање на потребната 
документација за градба.

Согласно со Барањето до Локалната самоуправа на Општина Штип, 
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бр. 0308-732 од 4.4.2008 година, Одделението за урбанизам и заштита на 
животната средина издаде Извод од Урбанистичкиот план на објектот – 
Пионерски дом бр. 1001-16/517 од 20.6.2008 година.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип од страна на 
Друштвото за геодетски работи „Геобиро В-Б“ ДОО – Велес е изработен 
Геодетски елаборат за нумерички податоци за објектот – Пионерски 
дом „Вита Поп Јорданова“ – Штип со деловоден бр. 196-02 од 23.7.2008 
година.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање до Електро-
стопанство на Македонија АД – Скопје, бр. 08-1971/1 од 14.8.2008 година, 
за издавање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа.

Согласно со Барањето бр. 08-1971/1 од 14.8.2008 година, 
Електростопанство на Македонија АД – Скопје донесе Решение за 
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа, бр. 08-
1971/2 од 17.8.2008 година.

Согласно со Решението бр. 08-1971/2 од 17.8.2008 година, 
Електростопанство на Македонија АД – Скопје и Државниот 
универзитет „Гоце Делчев“ -  Штип склучија Договор за приклучок на 
електродистрибутивна мрежа бр. 08-1971/4 од 26.8.2008 година.

2.5.3. Објект – Факултет за информатика 
(поранешен Работнички универзитет)
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, на 13.7.2007 година, поднесе 

Барање бр. 0302-83 до Министерството за образование и наука за 
отстапување на користење на недвижниот имот – Работнички универзитет 
„Ванчо Прќе“ - Штип во сопственост на Република Македонија.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип вакво Барање поднесе и до 
Владата на Република Македонија, бр. 0302-82 од 13.7.2007 година, за 
отстапување на користење на недвижниот имот – Работнички универзитет 
„Ванчо Прќе“ - Штип во сопственост на Република Македонија.

Согласно со Барањето бр. 0302-82 од 13.7.2007 година, Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 20.11.2007 година, 
донесе Одлука за престанок и за давање на користење на недвижен имот. 
Со оваа Одлука на Работничкиот универзитет „Ванчо Прќе“ – Штип му 
престана користењето на недвижниот имот во сопственост на Република 
Македонија и истиот е даден на трајно користење на Државниот 
универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. Оваа Одлука беше објавена на 
26.11.2007 година во „Службен весник на РМ“ бр. 142  под бр. 19-7043/2 
и влезе во сила наредниот ден од објавувањето.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Локалната 
самоуправа на Општина Штип – Одделение за урбанизам и заштита на 
животната средина издаде Извод од урбанистичкиот план на објектот 
- Работнички универзитет, бр.1001-24/651 од 3.8.2007 година, кој беше 
потребен за регулирање на имотно–правните односи и за добивање на 
потребната документација за градба.
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По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Државниот 
завод за геодетски работи – Одделение за катастар на недвижности – 
Штип, достави предмет – Историјат и движење на парцела со дел. бр. 
15-1215/8 од 10.1.2008 година.      

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Државниот 
завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Штип, 
издаде Поседовен лист бр. 3921 (со деловоден бр.13-1213/56) од 10.1.2008 
година, со кој е потврдено дека недвижностите кои се наведени во него 
(објект –Работнички универзитет), се дадени на користење на Државниот 
универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.              

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, на 1.2.2008 
година од проценителот Тони Лазаров, дипл. град. инж., беше изработен 
Извештај за проценка на вредност на недвижен имот – Работнички 
универзитет, кој со Одлука на Влада се даде на користење на Државниот 
универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Известување бр. 
0302-423 од 12.02.2008 година до Приватното средно музичко училиште 
„Оксиа“ – Штип, кое претходно имаше склучено Договор за закупнина со 
Работничкиот универзитет, дека поради тоа што на објектот – Работнички 
универзитет ќе се врши реконструкција и санација, истиот требаше да 
биде испразнет најдоцна до 10.6.2008 година.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, на 12.2.2008 
година беше доставен Идеен проект за објект – Факултет за информатика, 
изработен од ДУПП „Слемепроект“ ДОО – Штип, под архивски бр. 1002-
429.

На 4.3.2008 година помеѓу Електростопанство на Македонија АД – 
Скопје и Државниот универзитет „Гоце Делчев“ -  Штип беше склучен 
Договор за снабдување на Факултетот за информатика со електрична 
енергија, заверен под архивски бр. 0307-534/1.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, од ТП „Гео - 
Премери“ – Штип беше изработен Геодетски елаборат за етажен премер 
на објект – поранешен Работнички универзитет со дел. бр. 82/03 од 
28.3.2008 година.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, на 5.5.2008 
година  од проценителот Тони Лазаров, дипл. град. инж., беше изработен 
Извештај за проценка на инвестиционите вложувања. Овој Извештај се 
однесуваше на проценка на вложените средства во Објект кој се наоѓа во 
склопот на поранешниот Работнички универзитет, односно проценка на 
вториот кат, кој дотогаш беше користен од страна на приватното средно 
училиште „Оксиа“.  

2.5.4. Објект – Висока здравствена школа 
  (втор кат на Детско одделение) 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0302-14 

од 9.7.2007 година до Медицинскиот центар – Штип за отстапување на 
најгорниот кат од Детско одделение за потребите на Високата здравствена 
школа.
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Согласно со Барањето бр. 0302-14 од 9.7.2007 година, ЈЗУ Општа 
болница – Штип донесе Одлука бр. 0202-1/22 од 9.7.2007 година за 
времено преотстапување на вториот кат на Детско одделение (за период 
од 3 години) на користење на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, а за 
потребите на Високата здравствена школа.

Согласно со донесената Одлука бр. 0202-1/22 од 9.7.2007 година, 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0302-822 
од 4.10.2007 година до државниот секретар при Министерството за 
здравство, за преотстапување на времено користење на вториот кат од 
Детско одделение при ЈЗУ Општа болница – Штип во времетраење од 3 
години.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање до Владата 
на Република Македонија, бр. 0302-1183 од 4.12.2007 година, да донесе 
Одлука вториот кат на Детско одделение при ЈЗУ Општа болница – Штип 
да биде преотстапено минимум 10 години или да биде дадено на трајно 
користење  на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за потребите на 
Високата здравствена школа. 

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Државниот 
завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Штип, 
издаде Поседовен лист бр. 3944 (со деловоден бр.13-1213/655) од 3.3.2008 
година, со кој е потврдено дека недвижностите кои се наведени во него 
(КП бр. 7389, во КО Штип 2) се дадени на користење на Медицински 
центар – Штип.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и АД Македонски 
телекомуникации склучија Договор бр. 0307-765 од 10.4.2008 година, 
со кој на корисникот – Висока здравствена школа му се овозможува 
квалитетно и непрекинато користење на АДСЛ пристап кон Интернет.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0308-
732 од 4.4.2008 година до Локалната самоуправа на Општина Штип – 
Одделение за урбанизам и заштита на животната средина за издавање 
на Извод од Урбанистичкиот план на Детско одделение при ЈЗУ Општа 
болница – Штип.

Согласно со ова Барање бр. 0308-732 од 4.4.2008 година, Локалната 
самоуправа на Општина Штип – Одделение за урбанизам и заштита на 
животната средина издаде Извод од Урбанистичкиот план на Детско 
одделение бр. 1001-16/514 од 22.4.2008 година. Овој Извод беше потребен 
за регулирање на имотно–правните односи на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип и за добивање на потребната документација за градба 
на објектите. 

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Државниот 
завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Штип, 
издаде Имотен лист бр. 829 (со деловоден бр. 04-1204/260) од 22.8.2008 
година со кој е потврдено дека недвижностите кои се наведени во него 
(КП бр. 7389, во КО Штип 2) се дадени на користење на ЈЗУ Општа 
болница – Штип. Со тоа беше завршена постапката за докажување на 
имотно–правната сопственост. 
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По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип од ТП „Гео - 
Премери“ - Штип беше изработен Геодетски елаборат за нумерички 
податоци (за КП бр. 7389, во КО Штип 2, евидентирани во ПЛ бр. 3944) 
со дел. бр. 97/08 од 7.5.2008 година.

По Барање на Медицински центар - Штип, од страна на ТП „Гео 
- Премери“ - Штип беше изработен Геодетски елаборат - снимање со 
етажен премер на објект (Детска болница), лоциран на КП бр. 7389 во КО 
Штип 2, евидентиран во ПЛ бр. 3944, со дел. 106/08 од 17.5.2008 година.

Согласно со потребата на Високата здравствена школа и потребата 
за формирање на Факултет за медицински науки, Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип до Министерството за образование и наука поднесе 
Барање бр. 0302-1038/2 од 10.9.2008 год. за доделување на простории и 
неизградено градежно земјиште на трајно користење.

Владата на Република Македонија донесе Одлука бр.19-5374/1 од 
28.10.2008 год. за престанок и за давање на користење на недвижен имот 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Оваа Одлука беше објавена во 
„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 139/08 од 4.11.2008 год.

Согласно со Одлуката објавена во Службен весник на  Република 
Македонија бр. 139/08 од 4.11.2008 год. директорот на ЈЗУ Општа болница 
– Штип донесе Решение бр. 0204-3/191 од 13.11.2008 год. за формирање 
Комисија за примопредавање. Оваа Комисија има за задача да изврши 
примопредавање на дел од објектот (зграда) на Детско одделение, согласно 
со горенаведената Одлука и да даде предлог за висината и начинот на 
регулирање на комуналиите за истиот објект. Согласно со истата Одлука и 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип донесе Решение бр. 0204-1599/1 од 
13.11.2008 год. за формирање на Комисија за примопредавање на објект 
доделен на Универзитетот.

Од состанокот за примопредавање на простории согласно со Одлуката 
на Владата на РМ, бр.19-5374/1 од 28.10.2008 год., на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип му беше доставен Записник бр. 0211-120/1 од 14.11.2008 
год.

2.5.5. Објект – Факултет за музичка уметност 
(Старо медицинско училиште)
Матичната комисија за основање на Универзитетот „Гоце Делчев“ 

– Штип на 23.5.2007 година поднесе Барање до градоначалникот на 
Општина Штип за доделување на простор за потребите на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип. 

Согласно со ова Барање, Советот на Општина Штип донесе Одлука, 
бр. 0701-2115/1 од 2.7.2007 година, за давање на користење на недвижен 
имот – сопственост на Општина Штип. 

Со оваа Одлука бр. 0701-2115/1 од 2.7.2007 година, на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип му беа дадени на користење два објекта во 
сопственост на Општина Штип:
– Објект – поранешна зграда на средното медицинско училиште и
– Објект – ПУ во Ново Село во состав на ОУ „Ванчо Прќе“ – Штип.
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Овие објекти се дадени на користење на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип за развој на Високото образование, без надоместок.

Согласно со Одлуката на Советот на Општина Штип, бр. 0701-
2115/1 од 2.7.2007 година, за давање на користење на недвижни имоти, 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање до Државниот 
завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Штип, 
бр.0302-288 од 18.1.2008 година објектите:
– поранешна зграда на средното медицинско училиште и
– ПУ во Ново Село во состав на ОУ „Ванчо Прќе“ – Штип да бидат 

запишани на име на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ -  Штип.
Согласно со ова Барање, бр. 0302-288 од 18.1.2008 година, на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Државниот завод за геодетски 
работи – Одделение за премер и катастар – Штип издаде Поседовен 
лист бр. 4373 (со деловоден бр.13-1213/56) од 25.1.2008 година, со кој е 
потврдено дека недвижностите кои се наведени во него (КП бр.8244 во 
КО Штип 2) се дадени на користење на Државниот универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Локалната 
самоуправа на Општина Штип – Одделение за урбанизам и заштита на 
животната средина издаде Извод од Урбанистичкиот план на објектот – 
Старо медицинско училиште, бр.1001-16/28 од 7.2.2008 година, кој беше 
потребен за регулирање на имотно-правните односи и за добивање на 
потребната документација за градба.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, од ТП „Гео - 
Премери“ - Штип беше изработен Геодетски елаборат за етажен премер 
бр. 144/07 од 19.7.2007 година, за објектот - Старо медицинско училиште, 
лоциран на КП бр. 8244 во КО Штип 2, евидентиран во ПЛ бр. 4373.

По Барање на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, на 29.1.2008 
година, од проценителот Тони Лазаров, дипл. град. инж. беше изработен 
Извештај за проценка на вредност на недвижен имот – објект: Старо 
медицинско училиште и дворната површина лоцирани на КП бр. 8244, во 
КО Штип 2, евидентирани во ПЛ бр. 1695. 

Исто така, по Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, од ТП 
„Гео - Премери“ - Штип беше изработен Геодетски елаборат за нумерички 
податоци бр. 90/08 од 7.4.2008 година, за објект – Старо медицинско 
училиште, лоциран на КП бр. 8244 во КО Штип 2, евидентиран во ПЛ 
бр. 4373.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, од ДУПП 
„Слемепроект“ ДОО – Штип беше изработен Изведбен проект бр. 0301/23 
од 16.6.2008 година,  за објектот – Музичка академија.

2.5.6. Објект – Филолошки факултет (ПУ во Ново Село)
Согласно со Одлуката на Советот на Општина Штип за давање на 

користење недвижни имоти во сопственост на Општина Штип, бр. 0701-
2115/1 од 2.7.2007 година (претходно спомената во точка 2.5.5.), Објектот 
- ПУ во Ново Село во состав на ОУ „Ванчо Прќе“ – Штип беше даден на 
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користење на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање, бр. 0302-

325 од 16.8.2007 година, до ОУ „Ванчо Прќе“ да овозможи пристап до 
објектот - ПУ во Ново Село во состав на ОУ „Ванчо Прќе“ – Штип, поради 
подготовката за распишување на Тендер за реконструкција и санација на 
горенаведениот објект.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, од  ТП „Гео - 
Премери“ - Штип беше изработен Геодетски елаборат за етажен премер 
бр. 152/07 од 3.9.2007 година, за објектот - ПУ во Ново Село, лоциран на 
КП бр. 8368/1 во КО Штип 2, евидентиран во ПЛ бр.1695 и КП бр. 8368/2 
во КО Штип 2 евидентиран во ПЛ бр. 3909.

Исто така, по Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, на 
1.2.2008 година, од проценителот Тони Лазаров, дипл. град. инж. беше 
изработен Извештај за проценка на вредност на недвижен имот – објект 
ПУ во Ново Село, лоциран на КП бр. 8368/1 во КО Штип 2, евидентиран 
во ПЛ бр. 1695. 

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Државниот 
завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Штип, 
издаде копија од Катастарски план бр. 07-1207/сл од 7.2.2008 година,  за 
КП бр. 8368/1 во КО Штип 2.

2.5.7. Објект – Дом на култура „Ацо Шопов“ - Штип 
Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и Националната 

установа – Центар за култура „Ацо Шопов“ – Штип склучија Договор 
за закуп на простор на определено време, бр. 0307-1001 од 2.11.2007 
година. Со овој Договор на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип му беше 
отстапен на користење простор во зградата на Домот на културата. Овој 
Договор е склучен за период од една година со можност за продолжување 
на истиот.

2.5.8. Објект – Педагошки факултет и Факултет за рударство, 
геологија и политехника

По Барање на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Рударско-
геолошки факултет – Штип, од Друштвото за производство, трговија 
и услуги „Алфа Геодет“ ДООЕЛ – Скопје, подружница „Геодет – 4“ - 
Штип е изработен Геодетски елаборат за етажен премер бр. 1207-9/17 од 
1.2.2007 година на делот од зграда 1  што го користи Рударско–геолошкиот 
факултет лоциран на КП бр. 1018 во КО Штип 1.

Рударско-геолошкиот факултет во Штип поднесе Барање бр. 03-191 
од 15.2.2007 година до Архив на Република Македонија за издавање на 
оригинал документи.

Рударско-геолошкиот факултет во Штип поднесе Барање бр. 03-191 
од 16.2.2007 година до Основниот суд во Штип за издавање на Потврда 
дека објектот Рударско–геолошкиот факултет во Штип има ставано 
интабулација на недвижноста.

Согласно со Барањето на Рударско-геолошкиот факултет во 
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Штип, бр. 03-191 од 16.2.2007 година, Основниот суд во Штип издаде 
Потврда бр. 457/07 од 21.2.2007 година, со која е констатирано дека 
Рударско-геолошкиот факултет во Штип нема ставено интабулација на 
недвижноста.

Државниот завод за Геодетски работи – Одделение за премер и 
катастар – Штип одлучувајќи по Барањето за поединечно запишување 
на права на недвижностите поднесено од странката Рударско-геолошки 
факултет во Штип, донесе Решение бр. 1214-6/172 од 6.3.2007 година, со 
кое горенаведеното Барање се уважува и содржината на недвижностите 
се утврдија во нов Имотен лист бр. 206, дел. бр. 1213-13/852 од 14.3.2007 
година. 

Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет на својата 87-
ма редовна седница, одржана на ден 16.4.2007 година, донесе Одлука бр. 
0202-240/2 од 17.4.2007 година за припојување на Педагошкиот факултет 
„Гоце Делчев“ – Штип кон Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип. Оваа Одлука стапи во сила со денот на донесувањето.

Наставно-научниот совет на Факултетот за рударство, геологија 
и политехника донесе Одлука бр. 0202-99 од 16.4.2007 година за 
припојување на Факултетот за рударство, геологија и политехника „Св. 
Гаврил Лесновски“ – Штип кон Државниот Универзитет „Гоце Делчев“ 
– Штип. 

Согласно со Барањето бр. 03-98 од 7.6.2007 година на Факултетот 
за рударство, геологија и политехника „Св. Гаврил Лесновски“ – Штип 
и приемен бр. 860 од 7.6.2007 година за припојување кон Државниот 
универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и Барањето бр. 0302-234/2 од 7.6.2007 
година на Педагошкиот факултет „Гоце Делчев“ – Штип и приемен бр. 
861 од 7.6.2007 година за припојување кон Државниот универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип, Матичната комисија на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип донесе Одлука бр. 862 од 7.6.2007 година за спојување 
на Факултетот за рударство, геологија и политехника и на Педагошкиот 
факултет со Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. Оваа Одлука 
стапи во сила со денот на донесувањето.

Министерството за образование и наука на Република Македонија 
достави Потврда бр. 12-5711/1 од 17.7.2007 година со која, поради 
статусни промени, поранешниот Рударско-геолошки факултет – Штип е 
избришан од Регистарот на високообразовните организации во Република 
Македонија.

Министерството за образование и наука на Република Македонија 
достави Потврда бр. 12-5710/1 од 17.7.2007 година со која, поради 
статусни промени, поранешниот Педагошки факултет – Штип е 
избришан од Регистарот на високообразовните организации во Република 
Македонија.

Министерството за образование и наука на Република Македонија 
достави Потврда бр.12-5712/1 од 12.7.2007 година со која потврди дека 
Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – Штип е запишан во Регистарот 
на високообразовни установи во чиј состав се и Педагошкиот факултет – 
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Штип и Факултетот за рударство, геологија и политехника – Штип.
Врз основа на Законот за работните односи на Република Македонија, 

Педагошкиот факултет – Штип и Факултетот за рударство, геологија 
и политехника – Штип, склучија Спогодба бр. 0307-396 од 27.8.2007 
година со Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за преминување 
на вработените на Педагошкиот факултет и Факултетот за рударство, 
геологија и политехника на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и Електростопанство 
на Македонија – АД за дистрибуција и снабдување на тарифни 
потрошувачи на мало со електрична енергија, потпишаа Договор бр. 07-
3336/2 од 5.12.2007 година за снабдување на Педагошкиот факултет со 
електрична енергија.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Факултетот 
за рударство, геологија и политехника во Штип достави целокупна 
оригинална документација, бр.0212-1215 од 7.12.2007 година, за 
поединечно запишување на права на недвижност за Факултетот за 
рударство, геологија и политехника.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Државниот завод 
за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Штип издаде нов 
Имотен лист бр. 206, со дел. бр. 13-1213/56 од 15.1.2008 година, со кој 
е потврдено дека недвижностите наведени во него (КП бр. 1018 во КО 
Штип 1) се во сопственост на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, од проценителот 
Тони Лазаров, дипл. град. инж., на 1.2.2008 година беше изработен 
Извештај за проценка на вредност на недвижен имот -  на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип, објекти – Факултет за рударство, геологија и 
политехника и Педагошки факултет, кои се наоѓаат во населба Пребег.

Исто така, по Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, од 
проценителот Тони Лазаров, дипл. град. инж., на ден 7.2.2008 година, беше 
изработен друг Извештај за проценка на вредност на недвижен имот. Овој 
Извештај се однесува на проценката на вредноста на недвижниот имот на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, објект – Педагошки факултет, кој 
се наоѓа во населба Пребег.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0308-
732 од 4.4.2008 година до Локалната самоуправа на Општина Штип – 
Одделение за урбанизам и заштита на животната средина да издаде Извод 
од урбанистичкиот план на објектите: Педагошки факултет и Факултетот 
за рударство, геологија и политехника. 

Согласно Барањето бр. 0308-732 од 4.04.2008 година, Локалната 
самоуправа на Општина Штип – Одделение за урбанизам и заштита 
на животната средина го достави Изводот од урбанистичкиот план на 
објектите - Педагошки факултет и Факултетот за рударство, геологија 
и политехника, бр. 1001-16/514 од 16.6.2008 година, кој беше потребен 
за регулирање на имотно- правните односи на наведените објекти и за 
добивање на потребната документација за градба на објектите.
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По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип беше изработен 
Основен проект за лаборатории на Факултетот за рударство, геологија и 
политехника, бр. 0104/199 од 16.6.2008 година.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, од  Друштвото 
за геодетски работи „Геобиро В-Б“ ДОО Велес беше изработен Геодетски 
елаборат за етажен премер со деловоден бр. 198-04 од 23.7.2008 година, 
на дел од зграда 1 што го користи Педагошкиот факултет, лоциран на КП 
1018 во КО Штип – 1. 

2.5.9. Објект – Универзитетска библиотека 
Согласно со потребите на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – 

Штип до Управниот одбор на Националната установа Библиотека „Гоце 
Делчев“ – Штип беше поднесено Барање бр. 0302-819 од 4.10.2007 за 
отстапување на времено користење на простории  од НУБ  „Гоце Делчев“ 
– Штип (третиот кат – поранешна сала за состаноци) во времетраење од 
5 години. 

Согласно со ова Барање, бр. 0302-819 од 4.10.2007 година, Управниот 
одбор на Библиотеката, на својата седма седница донесе Одлука бр. 
0201/185 од 18.10.2007 година, за отстапување на времено користење 
на простории од НУ Библиотека „Гоце Делчев“ – Штип за потребите на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, во времетраење од 5 години.

Согласно со оваа Одлука, бр. 0201/185 од 18.10.2007 година, Владата 
на Република Македонија донесе Одлука бр. 19-7791/1 од 21.12.2007 
година за престанок и за давање на времено користење на недвижен 
имот без надоместок. Со оваа Одлука на НУ Библиотека „Гоце Делчев“ 
– Штип му престана користењето на дел од недвижниот имот – кат 3 од 
објектот евидентиран во ПЛ бр. 3964, КП бр. 7165, КО Штип 2 и е дадена 
на времено користење од 5 години, без надоместок, на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип. Оваа Одлука беше објавена на 26.12.2007 година 
во „Службен весник на РМ“ бр.156 и стапи во сила наредниот ден од 
објавувањето.

2.5.10. Објект – Правен факултет – Кочани 
За нормално функционирање и професионално извршување на својата 

дејност на Правниот факултет во Кочани, Универзитетот „Гоце Делчев“ 
– Штип поднесе Барање бр.0302-349 од 20.8.2007 година до Владата на 
Република Македонија за преотстапување на користење недвижности во 
сопственост на Република Македонија.

Согласно ова Барање, бр.0302-349 од 20.8.2007 година, Владата 
на Република Македонија донесе Одлука бр.19-7043/5 од 20.11.2007 
година за престанок и за давање на користење на недвижен  имот. Со 
оваа Одлука на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип му беа дадени на 
трајно користење сите недвижни имоти во сопственост на Република 
Македонија, лоцирани на КП бр. 11592 во КО Кочани, евидентирани во 
Имотен лист бр.1, издаден од Државниот завод за геодетски работи – 
Одделение за премер и катастар – Кочани. Оваа Одлука беше објавена 
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на 26.11.2007 година во „Службен весник на РМ“ бр.142 и стапи во сила 
наредниот ден од објавувањето.

Согласно со Одлуката бр.19-7043/5 од 20.11.2007 година за престанок 
и за давање на користење на недвижен имот, донесена од Владата на 
Република Македонија, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе 
Барање бр. 0302-1279 од 17.12 2007 година до Државниот завод за 
геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Кочани, целокупниот 
недвижен имот (лоциран на КП бр. 11592 во КО Кочани, евидентирани во 
Имотен лист бр.1)  што беше даден на трајно користење, да биде запишан 
на име на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип од проценителот 
Тони Лазаров, дипл. град. инж., на 7.2.2008 година беше изработен 
Извештај за проценка на вредност на недвижен имот. Овој Извештај се 
однесува на проценката на вредноста на недвижниот имот на Центарот 
за детско творештво – Кочани, кое со Одлука на Влада, бр.19-7043/5 од 
20.11.2007 година, беше дадено на трајно користење на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0308-
1525/1 од 28.10.2008 год. до Министерството за образование и наука за 
доделување на трајно користење парцели запишани во КО Кочани.

2.5.11. Објект – Спортски сали
Согласно со заклучокот на Владата на Република Македонија, според 

кој Агенцијата за млади и спорт се задолжува да инвестира во изградба 
на спортските сали од „Проектот 35 спортски сали“, Агенцијата за млади 
и спорт, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Министерството за 
образование и наука склучија Договор бр. 0307-113 од 27.7.2007 година 
за инвестирање во изградба на Спортската сала „Јордан Мијалков“ во 
населба Сењак -  Штип.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање за податоци 
бр. 0302-1126 од 28.11.2007 година до Министерството за финансии – 
Управа за имотно-правни работи – Одделение во Штип, во врска со КП 
бр.906, КП бр. 907, КП бр. 908 и на дел од КП бр. 900 во КО Штип 1, 
сопственост на Република Македонија.

Согласно со ова Барање бр. 0302-1126 од 28.11.2007 година, 
Министерството за финансии – Управа за имотно-правни работи – 
Одделение во Штип достави Одговор на Барање бр. 1910-1490/2 од 
29.11.2007 година, со кој беше потврдено дека за КП бр.906, КП бр. 907, 
КП бр. 908 и делот од КП бр. 900 во КО Штип 1, нема водено постапка 
за денационализација, односно наведените парцели не биле предмет на 
денационализација.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање за движење 
на парцели (Историјат) бр. 0302-1273 од 17.12.2007 година до Државниот 
завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Штип и тоа 
за КП бр. 899, КП бр. 906, КП бр. 907/1, КП бр. 908/1 и КП бр. 981/1 од 
КО Штип 1 и КП бр. 4698/1 од КО Штип 2. 
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Согласно со ова Барање за движење на парцели, бр. 0302-1273 од 
17.12.2007 година, Државниот завод за геодетски работи – Одделение за 
премер и катастар – Штип, откако изврши увид и проверка во службената 
евиденција, достави Историјат и податоци за претходно споменатите 
катастерски парцели, заверен под бр. 1215-15/229 од 24.12.2007 година.

По Барање на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, од страна на 
Јавното претпријатие за урбанизам и уредување на градежно земјиште 
„Штип – Проект“ од Штип, беше доставен Урбанистички проект бр.0302-
81 од 19.2.2008 година, со тех. бр. 21/2008 за Спортска сала во населба 
Сењак – Штип.

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0302-523 од 
28.2.2008 година до Локалната самоуправа на Општина Штип – Одделение 
за урбанизам и заштита на животната средина за издавање на Извод од 
урбанистичкиот план на Спортската сала во населба Сењак – Штип.

Согласно со ова Барање бр. 0302-523 од 28.2.2008 година, Локалната 
самоуправа на Општина Штип – Одделение за урбанизам и заштита на 
животната средина издаде Извод од урбанистичкиот план бр. 1001-16/265 
од 11.3.2008 година за Спортската сала во населба Сењак – Штип. Овој 
Извод беше потребен за регулирање на имотно-правните односи и за 
добивање на потребната документација за градба на објектот.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип од ТП  „Гео 
– Премери“ – Штип беше изработен Геодетски елаборат за нумерички 
податоци бр.11/08 од 19.3.2008 година за КП бр. 899, КП бр. 906, КП 
бр. 907/1, КП бр. 908/1,  КП бр. 908/2 и КП бр. 981/1 од КО Штип 1, 
евидентирани во ПЛ бр. 1028, ПЛ бр. 1032 и ПЛ бр. 2027 за градежна 
парцела бр. 1 во населба Сењак – Штип.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип на 24.3.2008 година поднесе 
Известување до Јавното правобранителство на Република Македонија – за 
подрачје во Штип, дека е согласен тоа да ја води постапката за одземање 
на корисничкото право од Министерството за одбрана врз земјиштето 
лоцирано на КП бр. 899/2 во КО Штип 1, евидентирано во ПЛ бр.1028 и 
истото да остане само во сопственост на Република Македонија.

Согласно со ова, Владата на Република Македонија донесе Одлука за 
престанок и давање на користење на недвижни имоти. Со оваа Одлука бр. 
19-3819/1 од 12.8.2008 година, на Министерството за одбрана му престана 
користењето на недвижен имот – земјиште лоцирано на КП бр. 899/2 во 
КО Штип 1, евидентирано во ПЛ бр.1028 и истото е дадено на користење 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Оваа Одлука беше објавена во 
„Сл. весник на РМ“ бр. 104 од 21.8.2008 година и истата стапи во сила 
наредниот ден од објавувањето.

2.5.12. Електронска комуникациска мрежа
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Трговското радиодифузно 

друштво – оператор на Кабелската мрежа – КТВ „Зора“ ДООЕЛ Скопје, 
склучија Договор за деловно-техничка соработка, бр. 02-122 од 6.12.2007 
година. Предмет на Договорот беше заедничка изградба на електронска 
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комуникациска мрежа заради поврзување на објектите на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип.

Согласно Договорот бр. 02-122 од 6.12.2007 година, Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање до Општина Штип – Одделение 
за комунални дејности за раскопување на јавни и сообраќајни површини 
бр. 0201-209/35 од 13.12.2007 година.

Решавајќи по Барањето за раскопување на јавни и сообраќајни 
површини, бр. 0201-209/35 од 13.12.2007 година, Одделението за 
комунални дејности – Штип достави Одобрение бр. 1103-63/11 од 
17.4.2008 година со кое се одобрува Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип како градител на работите и Кабелска мрежа КТВ „Зора“ ДООЕЛ 
– Скопје како изведувач, да изврши прокоп на повеќе јавни и сообраќајни 
површини на територијата на градот Штип, поради положување на 
оптички кабел.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0302-335 
од 28.1.2008 година до ЕВН Македонија АД Скопје – Електро Штип за 
давање на согласност за започнување со земјените работи за изградба 
за проектот „Изградба на телекомуникациски систем“ (поставување на 
оптички кабел).

Согласно со ова Барање бр. 0302-335 од 28.1.2008 година, ЕВН 
Македонија АД Скопје – Електро Штип до Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип достави Согласност бр. 0302-335/2 од 4.2.2008 година 
за започнување со земјените работи изградба за проектот „Изградба на 
телекомуникациски систем“. 

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање на податоци 
бр. 0302-369 од 31.1.2008 година до АД „Македонски телекомуникации“ 
– Скопје, Директорат за обезбедување на сервис и технички услови, 
Оперативен центар – Штип, Сектор ТГИС.

Согласно со ова Барање на податоци бр. 0302-369 од 31.1.2008 
година, АД „Македонски телекомуникации“ – Скопје на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип му достави податоци за подземни тф. инсталации 
бр. 44997/1 од 4.2.2008 година, на подрачјето на Штип заради изградба на 
кабелска мрежа.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 02-335/1 
од 28.1.2008 година до Јавното претпријатие за комунално производни 
и услужни дејности „Исар“ – Штип за давање на согласност за 
затпочнување со земјените работи за изградба за проектот „Изградба на 
телекомуникациски систем – кабелска мрежа“.

Согласно со Барање бр. 02-335/1 од 28.1.2008 година, ЈП „Исар“ - 
Штип достави согласност за започнување со земјените работи за изградба 
за проектот „Изградба на телекомуникациски систем – кабелска мрежа“ 
бр. 0302-100 од 4.2.2008 година.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање, бр. 0302-365 
од 31.1.2007 година, до ЈП „Македонски железници“ – Инфраструктура 
– Скопје за изградба на телекомуникациски систем за потребите на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во подрачјето на Општина Штип.



Годишен извештај

49

Согласно со Барање бр. 0302-365 од 31.1.2007 година, ЈП 
МЖ - Инфраструктура – Скопје достави Мислење за изградба на 
телекомуникациски систем во подрачје на Општина Штип, бр. 249/1 од 
14.2.2008 година, со што всушност беше дадена и согласност за изградба на 
телекомуникацискиот систем за потребите (објектите) на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0302-367 
од 31.1.2008 година до Министерството за животна средина и просторно 
планирање за согласност на Елаборат за оценка на влијанието на објектот 
врз животната средина бр. 11-958/1 од 1.2.2008 година, за инвестиционен 
објект – поставување на подземен оптички кабел на подрачјето на 
Општина Штип.

Согласно со Барање бр. 0302-367 од 31.1.2008 година, Управата за 
животна средина при Министерството за животна средина и просторно 
планирање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип му достави Согласност 
бр. 11-958/2 од 17.3.2008 година за инвестиционен објект – поставување 
на подземен оптички кабел на подрачјето на Општина Штип.

2.5.13. Недвижен имот во КО Амзибегово и КО Пеширово –  
Свети Николе

За нормално функционирање на дисперзираните студии на 
Земјоделскиот факултет во Свети Николе и професионално извршување 
на својата дејност, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање, 
бр. 0302-424 од 3.9.2007 година, до Министерството за образование и 
наука за преотстапување на користење на недвижности во сопственост на 
Република Македонија.

Согласно со ова Барање бр. 0302-424 од 3.9.2007 година, Владата на 
Република Македонија донесе Одлука бр. 19-7043/4 од 20.11.2007 година, 
за престанок и за давање на користење на недвижен имот. Со оваа Одлука 
недвижните имоти, запишани во ПЛ бр. 96, КО Амзибегово и ПЛ бр. 49, 
КО Пеширово – Свети Николе, во сопственост на Република Македонија, 
се дадени на трајно користење на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ 
во Штип. Оваа Одлука беше објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 142 
од 26.11.2007 година и влезе во сила наредниот ден од објавувањето.

Согласно со Одлуката на Владата на Република Македонија за 
престанок и за давање на користење на недвижен имот бр. 19-7043/4 од 
20.11.2007 година, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање 
бр. 0302-1278 од 17.12.2007 година до Државниот завод за геодетски 
работи – Одделение за премер и катастар – Штип, за недвижниот имот 
запишан во ПЛ бр. 96, КО Амзибегово и ПЛ бр. 49, КО Пеширово – 
Свети Николе, да биде запишан на име на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
– Штип. 

Согласно со Одлуката на Владата на Република Македонија за 
престанок и за давање на користење на недвижнен имот, бр. 19-7043/4 од 
20.11.2007 година, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање 
бр. 0308-482 од 20.2.2008 година до Министерството за земјоделство, 
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шумарство и водостопанство – Подрачна единица Св. Николе, да биде 
воведен во владение на парцелите наведени во Одлуката.

Согласно со ова Барање за воведување во владение, бр. 0308-482 
од 20.2.2008 година, од Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство – Подрачна единица Св. Николе беше доставен Записник 
за воведување во владение бр. 08-131/2 од 20.2.2008 година.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип склучи Спогодба бр. 0307-
808/1 од 18.4.2008 година со ЈНУ „Земјоделски институт“ – Скопје, 
„Опитно поле“ ДООЕЛ – Скопје и „Уни-сервис“ ДООЕЛ – Штип. Предмет 
на оваа Спогодба беше договор меѓу странките за движните имоти (ситен 
инвентар, материјали, резерви на потрошни материјали и трговска стока, 
недовршено производство и основни средства), кои се наоѓаат на Опитно-
производниот објект во Свети Николе - КО Амзибегово и КО Пеширово.

2.5.14. Недвижен имот во Долни Балван 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип склучи Договор за долгорочен 

закуп на земјоделско земјиште, бр. 02-7244/1 од 8.5.2007 година, со 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Предмет 
на овој Договор е давање под долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
во државна сопственост содржано во Имотен лист бр. 79 и бр. 47 во КО 
Батање издадени од Државниот завод за геодетски работи – Одделение за 
премер и катастар – Штип. 

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип од ТП „Гео 
- Премери“ – Штип е изработен Геодетски елаборат со нумерички 
податоци за концесиски простор во КО Батање, со деловоден бр. 207/07-1 
од 12.12.2007 година.

Согласно со Договорот за долгорочен закуп на земјоделско земјиште, 
бр. 02-7244/1 од 8.5.2007 година, беше изготвен Записник за воведување 
во владение бр. 0805-235/2 од 13.2.2008 година од страна на вработени 
во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – 
Подрачна единица – Штип и претставници на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип склучи Анекс-договор бр. 
0307-1273/1 од 26.8.2008 година со Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. Предмет на овој Анекс-договор беше 
промена на основниот Договор за долгорочен закуп на земјоделско 
земјиште бр. 02-7244/1 од 8.5.2007 година, кој се менува и гласи: Предмет 
на овој Договор е давање под закуп на земјоделско земјиште во државна 
сопственост содржано во Имотен лист бр. 79 и бр. 27 во КО Батање 
издадени од Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер 
и катастар – Штип. 

2.5.15. Недвижен имот во Суитлак – Штип (Ботаничка градина), 
с. Таринци – Штип (Опитен центар) и с. Лакавица – Штип (Опитен 
центар) 

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0302-
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415 од 3.9.2007 година до Управниот одбор на ЈП „Македонски шуми“ 
- Скопје за деловно-техничка соработка и преотстапување на правото на 
користење на земјоделски и други површини. Со ова Барање бр. 0302-
415 од 3.9.2007 година, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип бара од 
ЈП „Македонски шуми“ од Скопје да отстапи дел од своите земјоделски 
и неземјоделски површини со кои стопанисува ШС „Серта“ – Штип, а 
кои не се во функција на ЈП „Македонски шуми“. Овие површини се 
потребни на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип за да ги стави во функција на практичната настава, како и за 
одредени производни и апликативни дејности. На дел од површините 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип има намера да подигне Ботаничка 
градина и Опитен центар.

Согласно со ова Барање бр. 0302-415 од 3.9.2007 година,  ЈП 
„Македонски шуми“ од Скопје на  Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 
му достави Одговор на Барање бр. 03-4343/3 од 3.10.2007 година дека 
отстапувањето на земјиштето се врши само врз основа на Одлука на 
Влада на Република Македонија, односно по добивање на согласност од 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Согласно со добиениот Одговор на Барање од ЈП „Македонски шуми“, 
бр. 03-4343/3 од 3.10.2007 година, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип 
истото Барање за отстапување на правото на користење на земјоделски 
и други површини на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип го упати до 
Владата на Република Македонија, заверено со арх. бр. 0302-923/1 од 
22.10.2007 година. 

Владата на Република Македонија достави Допис до Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип, бр.16-3443/71 од 10.1.2008 година, во кој е 
изнесен заклучокот дека Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, во соработка со Министерството за финансии и 
Секретаријатот за законодавство треба да подготви Предлог-одлука по 
Барањето за определување на шума за посебни намени.

Согласно со Дописот бр.16-3443/71 од 10.1.2008 година, Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопанство до Владата на 
Република Македонија достави Одговор на заклучок од 71-та седница 
на Генералниот колегиум бр. 02-480/2 од 17.1.2008 година. Според овој 
допис, определувањето на шума за посебна намена се врши по барање на 
заинтересирани субјекти врз основа на стручно-техничка документација 
за намената, потребата и оправданоста за нејзиното определување. Според 
тоа, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не 
било во можност да ја подготви Предлог-одлуката, бидејќи барателот ја 
немал доставено наведената документација.

Согласно со овој Допис на Барањето на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип за отстапување на правото на користење на земјоделски 
и други површини, бр. 0302-923/1 од 22.10.2007 година, Владата на 
Република Македонија достави Известување до Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип, бр. 19-6677/8 од 24.7.2008 година, според кое од аспект 
на шумарството не постоела основа за да се изготви Предлог-одлука по 
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Барањето за определување на шума за посебна намена.
Согласно со ова Известување бр. 0302-1215/1 од 12.8.2008 година, 

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип започна со изработка на потребната 
стручно-техничка документација. Оваа постапка е во тек.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0302-1677/1 
од 1.12.2008 год. до Владата на Република Македонија за отстапување на 
правото на користење на земјоделски и други површини.

Согласно сo Барање бр. 0302-1677/1 од 1.12.2008 год., Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип доби Известување бр. 19-6367/1 од 3.12.2008 
год. дека претходно наведеното Барање е упатено на надлежност 
до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
Министерството за финансии и Јавното претпријатие „Македонски 
шуми“ – Скопје.

2.5.16. Детско одморалиште „Плачковички одреди“ – Штип 
Владата на Република Македонија на својата седница одржана на 

24.4.2007 година, донесе Заклучок бр. 19-17/51 од 25.4.2007 година со кој 
Министерството за труд и социјална политика се задолжува да подготви 
информација за состојбата на Детското одморалиште „Плачковички 
одреди“ на планината Плачковица со анализа за можноста за негова 
приватизација по пат на објавување тендер.

Согласно со овој Заклучок, бр. 19-17/51 од 25.4.2007 година, 
Министерството за труд и социјална политика на 26 и 27.4.2007 година 
изврши увид на објектот и врз основа на тоа беше изготвена Информација 
за состојбата на Детското одморалиште „Плачковички одреди“ – Штип.

Министерството за образование и наука поднесе Барање бр. 17-3634/1 
од 15.5.2007 година до Владата на Република Македонија за доделување 
на користење на недвижен имот. Со ова Барање, Министерството 
за образование и наука бара од Владата на Република Македонија 
Детското одморалиште „Плачковички одреди“ – Штип, чиј корисник е 
Министерството за труд и социјална политика да го додели на користење 
на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 0302-82 
од 13.7.2007 година, до Владата на Република Македонија и Барање бр. 
0302-83 од 13.7.2007 година, до Министерството за образование и наука 
за отстапување на користење недвижности во сопственост на Република 
Македонија. Станува збор за недвижност лоцирана на КП бр. 20/2 во КО 
Вртешка, евидентирана во ПЛ бр. 86.

На 17.7.2007 година во дневниот весник „Време“ излезе Оглас за 
продажба на недвижни имоти со јавно надавање. Во овој Оглас предмет на 
продажба беше и Детското одморалиште „Плачковички одреди“ – Штип.

Поради овој Оглас во дневниот весник „Време“ од 17.7.2007 година, 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип повторно поднесе Барање бр. 
0302-90 од 19.7.2007 година до Министерството за образование и наука 
за остапување на користење на Детското одморалиште „Плачковички 
одреди“ – Штип. Во интерес на развојот на Универзитетот „Гоце 
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Делчев“ – Штип, каде предвидениот објект е од особено значење како 
Униварзитетски кампус за едукација на членките на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип, од Министерството за образование и наука беше побарано 
итно да интервенира до Министерството за труд и социјална политика и 
наведениот објект да биде изземан од процедурата за продажба и да биде 
доделен на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. 

Согласно со ова Барање, бр. 0302-90 од 19.7.2007 година, Владата 
на Република Македонија донесе Одлука за престанок и за давање на 
користење на недвижен имот бр. 19-7043/1 од 20.11.2007 година. Со оваа 
Одлука на Министерството за труд и социјална политика му престанува 
користењето на недвижен имот - Детско одморалиште „Плачковички 
одреди“ – Штип во сопственост на Република Македонија, лоциран на 
КП бр. 20/2, КО Вртешка, запишан во ПЛ бр. 86 издаден од Државниот 
завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Штип и 
е дадена на трајно користење на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ 
– Штип. Оваа Одлука беше објавена  на 26.11.2007 година во „Службен 
весник на РМ“ бр. 142 и влезе во сила наредниот ден од објавувањето.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, на 7.2.2008 
година од страна на дипл. град. инж. Тони Лазаров беше доставен 
Извештај за проценка на вредност на недвижен имот. Овој Извештај се 
однесува на проценка на вредноста на недвижниот имот лоциран на КП 
бр. 20/2, КО Вртешка, запишан во ПЛ бр. 86 издаден од Државниот завод 
за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Штип.

По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип од друштвото за 
геодетски работи „Геобиро В-Б“ ДОО – Велес, беше изработен Геодетски 
елаборат за етажен премер бр.189-04 од 18.7.2008 година на Детското 
одморалиште „Плачковички одреди“ – Штип.

Исто така, по Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип 
од Друштвото за геодетски работи „Геобиро В-Б“ ДОО – Велес беше 
изработен и Геодетски елаборат за Дополнителен премер, бр. 230-13 од 
29.8.2008 година, на дел од КП 18/11 во КО Вртешка.

2.5.17. ЈНУ Институт за јужни земјоделски култури – 
Струмица 

Советот на Јавната научна установа Институт за јужни земјоделски 
култури - Струмица, на својата 112-та редовна седница донесе Одлука 
бр. 0201-259 од 17.4.2007 година за истапување на ЈНУ Институт за 
јужни земјоделски култури – Струмица од составот на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Оваа Одлука влезе во сила со денот на 
донесувањето.

Советот на Јавната научна установа Институт за јужни земјоделски 
култури -  Струмица, на својата 112-та редовна седница донесе Одлука 
бр. 0201-260 од 17.4.2007 година, за спојување на ЈНУ Институт за 
јужни земјоделски култури – Струмица со Државниот универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип. Оваа Одлука влезе во сила со денот на донесувањето. 

Врз основа на член 68 од Законот за работните односи на Република 
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Македонија, ЈНУ Институт за јужни земјоделски култури – Струмица 
склучи Спогодба бр. 0307-396 од 27.8.2007 година со Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип за преминување на вработените од ЈНУ Институт за јужни 
земјоделски култури – Струмица на Универзитетот „Гоце Делчев“ во  
Штип. Согласно со оваа Спогодба, сите права, обврски и одговорности од 
Договорот за вработување и работен однос на вработените, преминуваат 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

Централниот регистар на Република Македонија постапувајќи по 
пријавата за упис на статусна промена донесе Решение бр. 30720070002235 
од 26.9.2007 година за присоединување на ЈНУ Институт за јужни 
земјоделски култури – Струмица со Државниот универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип.

Согласно со Одлуката бр.0201-260 од 17.4.2007 година за спојување 
на ЈНУ Институт за јужни земјоделски култури – Струмица со Државниот 
универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, целокупниот недвижен имот 
евидентиран во Имотен лист бр. 9439, КО Струмица и Поседовен лист 
бр. 513, КО Еднокуќево издадени од Државен завод за геодетски работи 
– Одделение за премер и катастар – Струмица, преминаа во сопственост 
на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, односно, вкупно 
земјоделска површина од 51ха 03а 68 м2 и градежни објекти од 21а 52 м2.

2.5.18. Објект - Електротехнички факултет во Општина 
Радовиш 

За непречено одржување на наставата на Електротехничкиот 
факултет, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање бр. 
0302-1005/1 од 9.6.2008 година до Владата на Република Македонија за 
отстапување на правото на користење на подобјект и двор во Општина 
Радовиш. Станува збор за деловни простории (старо основно училиште) 
во сопственост на Република Македонија, лоцирани на КП бр. 2698 во КО 
Радовиш, евидентирани во ПЛ бр. 3667.

Согласно со Барање бр. 0302-1005/1 од 9.6.2008 година, Владата на 
Република Македонија донесе Одлука бр. 19-3107/1 од 8.7.2008 година 
за давање на користење на недвижен имот. Со оваа Одлука недвижните 
имоти во сопственост на Република Македонија, лоцирани на КП бр. 
2698, заведени во ПЛ бр. 3667 КО Радовиш, се даваат на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип за потребите на Електротехничкиот факултет, на 
трајно користење без надоместок. Оваа Одлука беше објавена во „Сл. 
весник на РМ“ бр. 86 од 14.7.2008 година и стапи во сила наредниот ден 
од објавувањето.

По Барање на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Државниот завод 
за геодетски работи – Одделение за катастар на недвижности – Радовиш 
издаде копија од Катастарскиот план бр. 1213-2971 од 6.6.2008 год.

Исто така, по Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, 
Секторот за урбанизам и комунални дејности – Одделение за урбанизам 
и животна средина – Радовиш издаде Извод од урбанистички план бр.23-
14/484/2 од 6.6.2008 год. за КП бр. 2698, во КО Радовиш.
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2.5.19. Недвижен имот во Општина Кавадарци
Расправајќи по Барањето на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 

доделување на простор за изведување на настава на насоката Енологија при 
Земјоделскиот факултет, Советот на Општина Кавадарци донесе Одлука 
бр. 07-1965/5 од 15.7.2008 год. за давање на користење на недвижен имот 
во сопственост на  Општина Кавадарци.

Согласно со Одлуката бр. 07-1965/5 од 15.7.2008 год., градоначалникот 
на Општина Кавадарци донесе Решение бр. 08-2063/5 од 16.7.2008 год. за 
објавување на Одлуката за давање на користење на недвижен имот во 
сопственост на Општина Кавадарци.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип до Општина Кавадарци – 
Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животната 
средина, поднесе Иницијатива/Барање бр. 0308-1575/1 од 7.11.2008 год. 
за покренување на управна постапка за издавање на одобрение за градење 
на објект за образовните потреби на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип 
во Кавадарци. 

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Земјоделско-шумарскиот 
центар „Ѓорче Петров“ – Кавадарци склучија Договор за деловно-
техничка соработка.
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3. СЕКТОр 
ЗА ФИНАНСИИ, ИНВЕСТИцИИ И СМЕТКОВОДСТВО

3.1. ЈАВНИ НАбАВКИ - 2007 ГОДИНА

На 2. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 11.7.2007 
година, беше донесена Одлука за усвојување на Планот за јавни набавки 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип за 2007 година со бр. 0201-69. 

На 3. седница на Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип беше донесена Одлука за усвојување на Финансиски план на 
УГД за 2007 година бр. 0201-116 од 27.7.2007 година, кој исто така беше 
усвоен и на 3. седница на Универзитетскиот сенат со број 0201-125 од 
27.7.2007 г. 

На 3. седница на Универзитетскиот сенат беше донесена и Одлука за 
усвојување на Планот за јавни набавки од мала вредност со бр. 0201-127 
од 27.7.2007 г. 

Во 2007 година Универзитетот „Гоце Делчев“ ги објави следниве 
отворени повици:
1. Отворен повик бр. 1 за набавка на канцелариски материјали, објавен 

во „Службен весник на РМ“ бр. 98/2007;
2. Отворен повик бр. 2 за набавка на канцелариски мебел, објавен во 

„Службен весник на РМ“ бр. 98/2007;
3. Отворен повик бр. 3 за набавка на нафта за загревање, објавен во 

„Службен весник на РМ“ бр. 98/2007; 
4. Отворен повик бр. 4 за набавка на одржување на хигиена, објавен во 

„Службен весник на РМ“ бр. 101/2007; 
5. Отворен повик бр. 5 за набавка на обезбедување на објекти, објавен 

во „Службен весник на РМ“ бр. 101/2007;
6. Отворен повик бр. 6 за набавка на техничко одржување на објекти, 

објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 101/2007;
7. Отворен повик бр. 7 за набавка на компјутери и компјутерска опрема, 

објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 98/2007;
8. Отворен повик бр. 7а за набавка на опрема според спецификација, 

објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 98/2007;
9. Отворен повик бр. 8 за набавка на телекомуникациска и компју-

терска опрема, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 98/2007;
10. Отворен повик бр. 9 за набавка на софтвер, објавен во „Службен 

весник на РМ“ бр. 98/2007;
11. Отворен повик бр. 10 за набавка на изградба на нови објекти, 

објавен во „Службен весник на РМ“ 2007;
12. Отворен повик бр. 11 за набавка на санација и адаптација на објекти, 

објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 98/2007;
13. Отворен повик бр. 12 за набавка на реконструкција на градежни 

објекти, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 101/2007;
14. Отворен повик бр. 13 за набавка на возила, објавен во „Службен 

весник на РМ“ бр. 98/2007;
15. Отворен повик бр. 14 за набавка на климатизација и агрегати, објавен 

во „Службен весник на РМ“ бр. 101/2007; 
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16. Отворен повик бр. 15 за набавка на осигурување на имот и лица, 
објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 101/2007; 

17. Отворен повик бр. 16 за издавачка дејност и печатење на материјали 
според спецификација, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 
101/2007;

18. Отворен повик бр. 17 за набавка на свечени тоги и работни одела, 
објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 101/2007;

19. Отворен повик бр. 19 за набавка на авионски билети и екскурзии; 
20. Отворен повик бр. 20 за набавка на сместување; 
21. Отворен повик бр. 21 за набавка на потрошен материјал за 

лаборатории, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 101/2007;
22. Отворен повик бр. 22 за набавка на дизајнирање и изработка на 

инсигнии, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 98/2007;
23. Отворен повик бр. 23 за набавка на музички инструменти, објавен во 

„Службен весник на РМ“ бр. 98/2007;
24. Отворен повик бр. 24 за набавка на опрема за лаборатории, објавен 

во „Службен весник на РМ“ бр. 101/2007; 
25. Конкурс бр. 25 за изработка на архитектонско-градежни проекти, 

објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 101/2007;
26. Отворен повик бр. 26 за набавка на рекламен материјал и рекламни 

паноа, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 101/2007;
27. Отворен повик бр. 27 за ангажирање на агенција за времени 

вработувања, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 98/2007;
28. Отворен повик бр. 28 за ангажирање на авторска агенција, објавен во 

„Службен весник на РМ“  бр. 101/2007.

3.2. ЈАВНИ НАбАВКИ -  2008 ГОДИНА

3.2.1 ЈАВНИ НАбАВКИ СО ВрЕДНОСТ НАД 20.000 ЕВрА

Во 2008 година беа објавени следниве отворени повици:
1. Отворен повик бр. 1/2008 за набавка на канцелариски материјали, 

објавен во „Службен весник  на РМ“ бр. 22 и на веб-страницата на 
Биро за јавни набавки;

2. Отворен повик бр. 2/2008 за набавка на системи за климатизација 
и агрегати, објавен во „Службен весник  на РМ“ бр. 22 и на веб-
страницата на Биро за јавни набавки;

3. Отворен повик бр. 3/2008 за набавка на потрошен материјал за бифе 
и средства за хигиена, објавен во „Службен весник  на РМ“ бр. 22 и 
на веб-страницата на Биро за јавни набавки;

4. Отворен повик бр. 4/2008 за набавка на мултимедијална опрема за 
потребите на Темпус проект на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, објавен во „Службен весник  на РМ“ бр. 46/2008 и на веб-
страницата на Биро за јавни набавки; 
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5. Отворен повик бр. 5/2008 за ангажирање на Авторска агенција, 
објавен во „Службен весник  на РМ“ бр. 27 и на веб-страницата на 
Биро за јавни набавки; 

6. Отворен повик бр. 6/2008 за набавка на едно патничко моторно 
возило (минибус), објавен во „Службен весник  на РМ“ бр. 22 и на 
веб-страницата на Биро за јавни набавки;

7. Отворен повик бр. 7/2008 за завршни работи, објавен во „Службен 
весник  на РМ“ бр. 22 и на веб-страницата на Биро за јавни набавки;

8. Отворен повик бр. 8/2008 за архитектонски услуги - Главен и изведбен 
проект на факултетот за информатика објавен во „Службен весник  
на РМ“ бр. 22 и на веб-страницата на Биро за јавни набавки;

9. Отворен повик бр. 9/2008 за набавка на компјутерска опрема, објавен 
во „Службен весник  на РМ“ бр. 30 и на веб-страницата на Биро за 
јавни набавки;

10. Отворен повик бр. 10/2008 за други градежни работи - демонтирање 
изработка и монтирање на резервоар за гориво на објект Уни-
верзитет„Гоце Делчев“ - Рударски 

1. факултет - Штип, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 53 и на 
веб-страницата на Биро за јавни набавки;

11. Отворен повик бр. 11/2008 за Завршни работи - санација и адаптација, 
објавен во „Службен весник  на РМ“ бр. 63 од 20 мај 2008 год. и на 
веб-страницата на Биро за јавни набавки;

12. Отворен повик бр. 12/2008 за набавка на опрема за лаборатории и 
нагледни средства,  објавен во „Службен весник  на РМ“ бр. 63 од 20 
мај 2008 год. и на веб-страницата на Биро за јавни набавки;

13. Отворен повик бр. 13/2008 за набавка на потрошен материјал за 
лаборатории, објавен во „Службен весник  на РМ“ бр. 63 од 20 мај 
2008 год. и на веб-страницата на Биро за јавни набавки,

14. Отворен повик бр. 14/2008 за набавка на масло за загревање и горива, 
објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 63 од 20 мај 2008 год. и на 
веб-страницата на Биро за јавни набавки;

15. Отворен повик бр. 15/2008 за санација и адаптација - завршни работи, 
објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 80/2008 од 4 јули 2008 и на 
веб-страницата на Биро за јавни набавки,

16. Отворен повик бр. 16/2008 за набавка на музички инструменти, 
објавен во „Службен весник  на РМ“ бр. 80/2008 од 4 јули 2008 и на 
веб-страницата на Биро за јавни набавки;

17. Отворен повик бр. 17/2008 за набавка на 1 патничко моторно возило 
(минибус), објавен во „Службен весник  на РМ“ бр. 83/2008 од 10 
јули 2008 и на веб-страницата на Биро за јавни набавки;

18. Отворен повик бр. 18/2008, кој беше поништен;
19. Отворен повик бр. 19/2008 за набавка на компјутерска опрема, 

објавен во „Службен весник  на РМ“ бр. 89/2008 од 18  јули 2008 и 
на веб-страницата на Биро за јавни набавки,

20. Отворен повик бр. 20/2008 за архитектонски услуги - идејни проекти 
за потребите на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, објавен во 
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„Службен весник на РМ“ бр. 89/2008 од 18  јули 2008 и на веб-
страницата на Биро за јавни набавки;

21. Отворен повик бр. 21/2008 за завршни работи, објавен во „Службен 
весник  на РМ“ бр. 89/2008 од 18  јули 2008 и на веб-страницата на 
Биро за јавни набавки;

22. Отворен повик бр. 22/2008 за главни архитектонско-градежни 
проекти, објавен во „Службен весник на РМ бр. 89/2008 од 18 јули 
2008 и на веб-страницата на Биро за јавни набавки;

23. Отворен повик бр. 23/2008 за набавка на канцелариски и 
лабораториски мебел, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.102 од 
18 август 2008 год. и на веб-страницата на Биро за јавни набавки;

24. Отворен повик бр. 24/2008 за набавка на завршни работи – машински 
инсталации -котлари, објавен во „Службен весник  на РМ“  бр.102 од 
18 август 2008 год. и на веб-страницата на Биро за јавни набавки;

25. Отворен повик бр. 25/2008 за набавка на завршни работи – санација и 
адаптација, објавен во „Службен весник  на РМ“  и на веб-страницата 
на Биро за јавни набавки;

26. Отворен повик бр. 26/2008 за набавка на едно (1) теренско моторно 
возило –џип, објавен во „Службен весник  на РМ“ и на веб-страницата 
на Биро за јавни набавки;

27. Отворен повик бр. 27/2008 за набавка на архитектонски услуги – 
Изведбени проекти и идејно решение за потребите на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ - Штип, објавен во „Службен весник  на РМ“ и на 
веб-страницата на Биро за јавни набавки;

28. Отворен повик бр. 28/2008 за набавка на осигурителни услуги, 
објавен во „Службен весник  на РМ“ и на веб-страницата на Биро за 
јавни набавки;

29. Отворен повик бр. 29/2008 за резервација и набавка на авионски 
билети, објавен во „Службен весник  на РМ“ бр. 123 од 2 октомври 
2008 год.  и на веб-страницата на Биро за јавни набавки;

30. Отворен повик бр. 30/2008 за набавка на хотелски услуги, објавен во 
„Службен весник  на РМ“ бр.123 од 2 октомври 2008 год. и на веб-
страницата на Биро за јавни набавки.

3.2.2. ЈАВНИ НАбАВКИ СО ВрЕДНОСТ ДО 20.000 ЕВрА
 Следниве отворени повици со вредност до 20.000 евра беа објавени 

во 2008 година:
1. Отворен повик бр. 1/2008 за набавка на работни облеки и обувки, објавен 

на веб-страницата на Биро за јавни набавки на 12.2.2008 година;
2. Отворен повик бр. 2/2008 за услуги за одржување и поправка, објавен 

на веб-страницата на Биро за јавни набавки на 12.2.2008 година;
3. Отворен повик бр. 3/2008 за телекомуникациски услуги, објавен на 

веб-страницата на Биро за јавни набавки на 7.3. 2008 година;
4. Отворен повик бр. 4/2008 за набавка на фото и видео опрема за 

потребите на Темпус проект на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
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Штип, објавен на веб-страницата на Биро за јавни набавки на 7.4.2008 
година;

5. Отворен повик бр. 5/2008 за компјутерска опрема за потребите на 
Темпус проект на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, објавен на 
веб-страницата на Биро за јавни набавки на 7.4.2008 година;

6. Отворен повик бр. 6/2008 за набавка на геодетски услуги- Етажен 
премер и Елаборат за нумерички податоци на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ - Штип, објавен на веб-страницата на Биро за јавни набавки 
на 9.4.2008 година;

7. Отворен повик бр. 7/2008 за Набавка на компјутерски потрошен 
материјал според спецификација утврдена во тендерската 
документација за потребите на Темпус проектот „Интегрирање на 
електронско учење преку курикулумот за учители“ на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ - Штип, објавен на веб-страницата на Биро за јавни 
набавки на 7.5.2008 година;

8. Отворен повик бр. 8/2008 за рекламни услуги, објавен на веб-
страницата на Биро за јавни набавки на 14.5.2008 година;

9. Отворен повик бр. 9/2008 за услуги за копнен транспорт, објавен на 
веб-страницата на Биро за јавни набавки на 26.6.2008 година;

10. Отворен повик бр. 10/2008 за опрема за одржување на хигиена 
и зелени површини, објавен на веб-страницата на Биро за јавни 
набавки на 26.6 2008 година;

11. Отворен повик бр. 11/2008 за набавка на фотоапарати, објавен на 
веб-страницата на Биро за јавни набавки на 27.8.2008 година;

12. Отворен повик бр. 12/2008 за набавка на опрема, алати и други 
потрошни материјали за техничко одржување на објекти на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, објавен на веб-страницата на 
Биро за јавни набавки.

3.2.3. ЈАВНИ НАбАВКИ СО ВрЕДНОСТ ДО  5.000 ЕВрА

Од јавните набавки со вредност до 5.000 евра во 2008 година беа 
објавени следниве отворени повици:
1. Отворен повик бр. 1/2008 за набавка на  електроинсталациски услуги  

(објект „Плачковица“); 
2. Отворен повик бр. 2/2008 за набавка и сервисирање на противпожарни 

апарати и хидрантни млазници;
3. Отворен повик бр. 2/2008 за набавка на новогодишно украсување;
4. Отворен повик бр. 4/2008 за поправка и тековно одржување на 

лабораториска опрема;
5. Отворен повик бр. 5/2008 за механички мерач за проток на нафта.
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4. ОпИС НА ИНФрАСТруКТурАТА НА уНИВЕрЗИТЕТОТ И 
уСлОВИТЕ ЗА рАбОТА

Простории во Ректоратот на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
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Реконструкција на Факултет за информатика
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Реконструкција на објектот во Кампус 2 - Штип
(Факултет за рударство, геологија и политехника, 

Педагошки факултет и Земјоделски факултет)
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Реконструкција на Економски факултет - Штип
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Реконструкција на Висока здравствена школа - Штип
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Реконструкција на Правен факултет - Кочани
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Реконструкција на Земјоделски факултет - Струмица
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5. ФОрМИрАЊЕ НА ИТ СЕКТОрОТ

Во јули 2007 година со започнувањето на работата на Универзитетот, 
се зацртани основите за формирање на ИТ службата која ќе функционира 
како поддршка на Универзитетот, неговите служби и факултетите 
придружени кон Универзитетот.

Како приоритетни задачи се поставени:
1. планирање на Информацискиот систем на Универзитетот „Гоце 

Делчев“ (ИС-УГД) кој ќе функционира во рамките на интегрираниот 
систем на Универзитетот. Притоа се води сметка за поединечните 
функционални целини на  ИС-УГД;

2. набавка и инсталација на неопходната опрема и софтвер;
3. планирање и инсталација на оптичка мрежа за поврзување на објектите 

на Универзитетот во Штип;
4. планирање и инсталација на локалните компјутерски мрежи по сите 

објекти на Универзитетот; 
5. организирање и етаблирање на службата и нејзино екипирање со 

соодветни кадри.

1.1. планирање на Информацискиот систем
Универзитетот ќе функционира како интегриран, па соодветно на 

тоа е испланирана инсталација на соодветен ИС-УГД. Притоа се води 
сметка да се предвиди современа технологија која ќе нуди интеграција, 
безбедност и сигурност во работењето на системот,  а таа технологија 
треба да биде лесна за одржување. Техничките карактеристики кои 
треба да ги задоволува опремата треба да бидат на највисоко ниво. При 
планирањето на ИС-УГД се вршени консултации со поединци, компании 
и институции кои имаат зад себе докажано искуство. Генералниот план е 
завршен во јули 2007 година. 

Утврдени се следните функционални делови на ИС-УГД:
- Оперативен дел каде што е предвидена инсталација на сервери и 

активна мрежна опрема која треба да обезбеди функционирање на 
целиот систем во смисла на интегрирање на сите поединечни делови 
со максимална сигурност и безбедност во работењето. Тука се 
вклучени и базата на податоци (DataBase), системот за складирање 
на податоци (Data Storage System) и правење на заштитни копии на 
податоците (Backup).

- ИП телефонска централа која би се интегрирала во оперативниот 
дел на ИС-УГД.

- Електронска адреса (емајл) и веб-сервер – секој вработен на 
Универзитетот треба да добие своја електронска адреса. Веб- серверот 
треба да овозможи „хостирање“ на веб-порталот на Универзитетот, 
како и „хостирање“ на сите други веб-страници или портали кои 
ќе бидат потребни за презентација на факултетите, центрите, 
институтите и проектите кои се дел од работата на Универзитетот.

- Студентски електронски индекс – систем кој ќе овозможи „online“ 
евиденција на студентите, нивните активности, уписи, пријавувања 
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испити, издавање потврди итн. Предвидено е секој студент да има 
сопствен „токен“ или „картичка“ со која ќе може да пристапува и 
да се идентификува на ИС-УГД. Секој студент ќе има сопствена 
„универзитетска“ електронска адреса. 

- Систем за евиденција на работното време и контрола на пристап во 
просториите на Универзитетот со помош на токен или картичка за 
идентификација. Истите уреди ќе се користат за пристап и на ИС-
УГД. 

- Документ менаџмент систем (Document management System) – 
треба да овозможи функционирање на Универзитетот со дигитални 
документи и да овозможи побрз проток на документите.

- Финансиското материјално работење – комплетна компјутерска 
обработка на податоците во врска со финансиите, пресметка на плати 
и евиденција на основните средства на Универзитетот.

- Управување со човечките ресурси (Human Resources) – систем кој 
треба овозможи евиденција за сите вработени на Универзитетот, 
посебно за наставниците и соработниците, со можноста за 
потсетување за избори-реизбори, самостојно креирање и едитирање 
на професионална биографија (ЦВ), издавање на потврди, решенија 
итн.

- Електронско учење (e-learning) – систем за управување со процесот 
на учење т.е. студии (Learning Management System) кој ќе овозможи 
полесно студирање и комуникација на студентите со наставниците. 

1.2. Набавка и инсталација на опрема и софтвер 
Согласно на генералниот план за ИС-УГД е идентификувана опремата 

и софтверот кој треба да се набави за да се имплементира системот. 
Распишани се тендери за набавка на опрема и софтвер во три наврати и 
тоа: во август 2007 г., во март 2008 г. и во јули 2008 г. Опремата која беше 
итна и која беше неопходна за започнување на работата на Универзитетот 
(еден помал сервер, четири персонални компјутери, печатач и фотокопир) 
беа набавени во јули 2007 година. 

Пред и по објавувањето на тендерот беа најавени одредени донации во 
опрема или софтвер и  кои беа реализирани завршувањето на тендерот:
- Компанијата „Cisco“ ни одобри попуст во висина од 50% за набавка 

на опрема и поддршка при отворањето на „Cisco академијата“, 
наменета за студентите на УГД за добивање „Cisco“  индустриски 
сертификати, што треба да резултира со полесно прифаќање и 
вработување на завршените студенти; 

- Компанијата „Микрософт“ ни донираше лиценци за софтвер за 
комплетниот ИС-УГД, комерцијална вредност околу 400.000 долари. 
Освен тоа „Микрософт“ ни овозможи и отворање на „ИТ академија“, 
исто така за добивање на „Микрософт“ индустриски сертификати 
и комплетна хардверска и софтверска поддршка на студентскиот 
електронски сервис;

- Компанијата „ИБМ“ ни понуди договор за соработка со можност за 
имплементирање на нивните технологии во наставната програма на 
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Факултетот за информатика;
- Компанијата КТВ „Зора“ ни донираше опрема за оптичко поврзување 

во вредност од околу 8.000.000,00 денари.
- Компаниите „Инфинит“ и „Акцент“ донираа софтвер за електронски 

индекс и финансиско-материјално работење. 

Со тендерот од август 2007 година беа набавени и инсталирани:
- ИБМ сервери (вкупно 8);
- ИБМ опрема за складирање и заштита на податоците;
- Cisco и 3Com активна мрежна опрема (вкупно 38 уреди);
- Cisco уреди за заштита на системот од надворешни упади на хакери 

и вируси;
- Cisco ИП телефонска централа со 200 ИП телефони;
- Fujitsu – Siemens персонални компјутери (вкупно 420 компјутери и 

470 ЛЦД монитори);
- HP преносни компјутери (лаптоп) – вкупно 30 компјутери;
- Систем за евиденција на работното време и за контрола на 

пристапот;
- принтери, скенери и фотокопири, наменети за документ менаџмент 

системот; 
- оптичка мрежна опрема за поврзување на објектите на Универзитетот 

во Штип;
- софтвер и опрема за евиденција на основните средства.

Со тендерот од март 2008 година беа набавени и инсталирани:
- дополнителни 3 ИБМ сервери;
- Cisco софтвер за дополнителна заштита; 
- HP преносни компјутери (10 компјутери);
- анти-вирусна заштита за персоналните компјутери; 
- Fujitsu – Siemens 20 компјутери графички станици;
- Apple – iMac мултимедијални компјутери;
- Samsung – големи монитори за користење како информативни табли 

т.е. видео соопштенија, со можност за прикачување и контрола преку 
ИС-УГД;

- плотер, наменет за Одделот за издавачка дејност, со можност за 
печатење на големи формати за пропагандни цели.

Со тендерот од март 2008 година беа набавени мрежни кабли и канали 
за инсталација и реконструкција на компјутерската мрежа во постојните 
објекти на Педагошкиот факултет, Факултет за рударство, геологија и 
политехника, Правниот факултет во Кочани и Институтот за земјоделие 
во Струмица. 

Со овој тендер беше склучен Договор за обезбедување на Интернет 
врска со што нашата електронска пошта и веб-серверот станаа видливи 
кон останатите интернет корисници. Обезбедена е примарна врска со 
брзина од 4Mbit/sec преку Неотел и секундарна интернет врска преку 
ОнНет со нрзина од 2Mbit/sec. 
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Со тендерот од јули 2008 година  е предвидена набавка на компјутер-
ска опрема за новите факултети. Тендерот с¢ уште е во тек.

1.3. Оптичка мрежа
Веднаш по завршувањето на тендерот е започната подготовка за 

изградба на оптичката мрежа која треба да ги поврзе сите објекти на 
Универзитетот кои се наоѓаат во градот Штип. Целта на ова поврзување е 
да се постигне висок степен на интегрираност на целокупниот ИС-УГД. 
Изградбата на оптичката мрежа одеше со побавна динамика и со мали 
доцнења поради административните процедури за добивање градежна 
дозвола и согласности за прекопи на улиците. Поврзувањето се врши со 
оптички кабли со по 24 влакна.

Изградбата на оптичката мрежа треба да се одвива во две фази: 
- првата фаза треба да овозможи поврзување на објектите во систем 

„Ѕвезда“ која ќе овозможи основна функционалност на оптичката 
мрежата и

- втората фаза треба да ги поврзе објектите во систем „прстен“ со 
што ќе се овозможи поголема сигурност при работата на мрежата и 
отпорност при евентуални прекини на одредени краци на мрежата.
 До јули 2008 година се поврзани следните објекти:

- Ректорат – Факултет за информатика;
- Ректорат – Економски факултет;
- Ректорат – кампус Педагошки факултет, Факултет за рударство, 

геологија и политехника и Земјоделски факултет;
- Ректорат – Економски факултет – Факултет за медицински науки
- Ректорат – Факултет за музичка уметност;
- Ректорат – Универзитетска библиотека и
- останатите објекти треба да се поврзат по нивното реновирање или 

изградба.
 

1.4. локални компјутерски мрежи
Паралелно со реконструкцијата на објектите се вршеше и изградба 

или реконструкција на локалните компјутерски мрежи во самите објекти 
и тоа со следната динамика:
- зграда на Ректоратот  – ноември 2007 година;
- Универзитетска систем сала во зградата на Ректоратот – декември 

2007 година;
- Педагошки факултет (хол и нови простории) и Земјоделски факултет, 

со изградба на централна просторија за мрежната опрема (Rack 
Room) за Педагошки факултет, Земјоделски факултет и Факултет за 
рударство, геологија и политехника – февруари - март 2008 година;

- Факултет за информатика со просторија за сервери и мрежна опрема 
(Rack Room) – мај 2008 година;

- Висока здравствена школа, времена компјутерска мрежа  - февруари 
2008 година;

- Економски факултет – јули 2008 година;
- Универзитетска библиотека – јули 2008 година.
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1.5. ИТ служба
Организирањето и етаблирањето на ИТ службата и нејзино 

екипирање со соодветни кадри од почеток се појавуваше како приоритет 
во решавањето ИС-УГД. Дефинирани се работните места и задачи кои 
најитно мораат да се покриваат и се дадени насоки за понатамошно 
усовршување и специјализирање на вработените. Како проблем се појави 
недостатокот на стручни кадри и кадри со искуство во инсталација на 
систем од рангот на ИС-УГД.    

Во почетокот се примени двајца ИТ администратори, дипломиран 
електроинженер и техничар, со соодветно искуство во инсталацијата 
и администрирањето на мрежи и мрежна опрема, како и со солидни 
познавања на хардвер на персонални компјутери и оперативни системи. 
Паралелно е примен и уште еден администратор, техничар, со помали 
познавања, со цел дополнително да се обучува. Со зголемувањето на 
обемот на работата се примени и неколку волонтери за да се обучуваат за 
работењето со системот, дел си заминаа, во моментот се останати двајца 
(август 2008 г.).   

Обезбедувањето на стручни и искусни кадри и понатаму останува 
отворен проблем за ИТ службата на УГД, посебно поради ситуацијата 
на пазарот каде што ИТ кадрите се многу барани и подобро платени во 
приватните фирми. Реално, оваа ситуација очекуваме да се подобри со 
излегувањето на првата и втората генерација на студентите од Факултетот 
за информатика.

ИТ службата е организирана во повеќе нивоа, Оддел за одржување и 
сервисирање на главен оперативен систем сместен во Ректоратот, Оддел 
предвиден за одржување на целиот хардвер и мрежна опрема на УГД и 
Оддел за сервисни потреби за вработените и студентите. 

Систематизацијата и организацијата на оваа служба е од основно 
значење за УГД и е предвидено да се заврши до крајот на 2008 година.

6. СТуДЕНТСКИ СЕрВИС

Во почетокот на 2008 година бројот на студенти по факултет во 
рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ е следниот:

1. Висока здравствена школа - 85 редовни, 52 вонредни
2. Економски факултет - 242 редовни, 34 вонредни
3. Факултет за информатика - 208 редовни, 17 вонредни
4. Земјоделски факултет - 76 редовни, 26 вонредни
5. Правен факултет - 224 редовни, 54 вонредни
6. Музичка академија - 62 редовни, 2 вонредни
7. Педагошки факултет - 557 редовни, 130 вонредни, 326 

дообразување
8. Факултет за рударство, геологија и политехника - 370 редовни, 47 

вонредни или вкупно: 2.512 студенти.
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Со оглед на моделот интегриран универзитет, создадена е единствена 
Служба за студентски прашања сместена во Ректоратот. Поради тоа, се 
направи префрлување на сите активни досиеја на студентите, како и дел 
од понови досиеја на дипломирани студенти од Педагошкиот факултет и 
Факултетот за рударство, геологија и политехника. 

Заверката на првиот семестар се изврши во периодот 20.2.-29.2.2008 
година. 

Во март се продолжи со внесување на податоци во програмата 
Е-index на студентите од втора, трета и четврта година од Педагошкиот 
факултет и Факултетот за рударство, геологија и политехника. 

Пред почетокот на јунската сесија, заради поефикасно и поодговорно 
работење, референтите од Служба за студентски прашања се определија 
како одговорни по факултет по следниот распоред:

Еден референт од 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:
1. Отсек предучилишно воспитување на Педагошки факултет
2. Земјоделски факултет.

Еден референт од 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:
1. Факултет за рударство, геологија и политехника
2. Економски факултет.

Еден референт од 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:
1. Висока здравствена школа
2. Правен факултет.

Еден референт од 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:
1. Дообразување на Педагошкиот факултет
2. Доквалификација 
3. Модул англиски јазик на Педагошкиот факултет
4. Факултет за музичка уметност.

Еден референт од 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:
1. Отсек одделенска настава на Педагошки факултет
2. Факултет за информатика.

Заверката на  вториот семестар се изврши во периодот од 2 јуни до 
7 јуни по што следуваше  јунската испитна сесија.
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Учебната 2007-2008 година заврши на 9.7.2008 година.
Пред почетокот на учебната 2008-2009 година во рамките на УГД 

се отворија шест нови факултети и тоа: Факултет за туризам и бизнис 
логистика, Факултет за медицински науки, Филолошки факултет, 
Технолошко-технички факултет, Електротехнички факултет и Машински 
факултет.

Поради зголемениот обем на работа, направена е реорганизација 
во Службата по што следи нов распоред на рефентите одговорни по 
факултет:

Еден референт од 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:
1. Педагошки факултет
2. Дообразување на Педагошки факултет
3. Доквалификација на Педагошки факултет.

Еден референт од 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:
1. Филолошки факултет.

Еден референт од 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:
1. Рударски факултет
2. Земјоделски факултет.

Еден референт од 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:
1. Електротехнички факултет
2. Технолошко-технички факултет
3. Машински факултет.

Еден референт од 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:
1. Факултет за туризам и бизнис логистика
2. Факултет за музичка уметност.

Еден референт од 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:
1. Факултет за информатика.

Еден референт од Служба за студентски прашања, во согласност со 
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Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните 
места на Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, се определува како одговорно 
лице за:
1. Висока здравствена школа
2. Факултет за медицински науки.

Еден референт од 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:
1. Правен факултет.

Еден референт од 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 :
1. Економски факултет.

Уписите за учебната 2008-2009 година се одвиваа во периодот од 
25.8 до 20.10.2008 година.  

По завршувањето на уписите, бројот на примени студенти во прва 
година е следниот: 

Технолошки факултет ................................................................... 18
Машински факултет ..................................................................... 18
Електротехнички  .......................................................................... 12
Факултет за рударство, геологија и политехника .................... 138
Педагошки факултет  .................................................................. 149
Филолошки факултет .................................................................. 205
Земјоделски факултет  ................................................................ 218
Факултет за информатика  ......................................................... 382
Факултет за туризам и бизнис логистика  ................................ 137
Факултет за музичка уметност  ................................................... 55
Висока здравствена школа  ........................................................ 130
Факултет за медицински науки.................................................. 133
Економски факултет  .................................................................. 525
Правен факултет ......................................................................... 284
Вкупно:    .................................................................................  2.404
Во текот на годината се направени вкупно 151 префрлувања на 

студенти, од кои 79 од факултет на факултет во рамките на Универзитетот, 
72 од други државни или приватни универзитети од земјава.

Број на дипломирани студенти по факултет:
Педагошки факултет: 
Одделенска насока   250 
Предучилишна насока   136
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ФРГП: 
Рударска насока      11 
Геолошка насока      41
Вкупно:    438

Моменталната број на студенти заклучно со октомври е:
1. Висока здравствена школа -125 редовни, 142 вонредни
2. Економски факултет - 696 редовни, 105вонредни
3. Факултет за информатика - 525 редовни, 82 вонредни
4. Земјоделски факултет - 244 редовни, 76 вонредни
5. Правен факултет - 424 редовни, 142 вонредни
6. Гакултет за музичка уметност  - 117 редовни, 2 вонредни
7. Педагошки факултет - 656 редовни, 180 вонредни, 398 

дообразување
8. Факултет за рударство, геологија и политехника - 473 редовни, 76 

вонредни
9. Филолошки факултет - 159 редовни, 46 вонредни
10. Факултет за туризам и бизнис логистика - 102 редовни, 35 вонредни
11. Факултет за медицински науки - 133 редовни
12. Електротехнички факултет - 7 редовни, 5 вонредни
13. Машински факултет - 15 редовни, 3 вонредни
14. Технолошко-технички факултет - 15 редовни, 3 вонредни

Вкупно: 4.986 студенти.

7. СОрАбОТКА

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип има склучено договори за 
соработка со сите државни универзитети во Република Македонија, со 
некои од приватните универзитети во земјава и со неколку универзитети 
во странство.

Првиот Договор за соработка беше склучен во Битола со 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола на 10.12.2007 година.

На 24.12.2007 година, ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, проф. д-р Саша Митрев, проректорот за финансии, инвестиции и 
развој, проф. д-р Борис Крстев и раководителот на Центарот за јазици, м-р 
Марија Кукубајска беа во посета на Државниот универзитет во Тетово и 
Универзитетот за Југоисточна Европа, со кои исто така склучија договори 
за соработка.

Проректорот за наука, проф. д-р Блажо Боев, при посетата на 
Универзитетот во Приштина потпиша Договор за соработка на 11.2.2008 
година.

На 21.2.2008 година во Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје беше потпишан Договор за соработка помеѓу двата 
универзитета.
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Од 6.4.2008 до 10.4.2008 година, ректорот проф. д-р Саша Митрев, 
проректорот за финансии, инвестиции и развој проф. д-р Борис Крстев и 
проректорката за образование и настава проф. д-р Ленче Милошева беа во 
посета на повеќе универзитети во Словенија, Хрватска и Србија. Притоа 
беа потпишани договори за соработка со Универзитетот во Марибор 
(9.4.2008 г.) и Универзитетот во Крагуевац (10.4.2008 г.).

Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип има потпишано Договор за 
соработка и со првиот приватен Универзитет Фон (30.4.2008 г.).

На 12.5.2008 г. делегација од Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 
составена од:
1. ректор - проф. д-р Саша Митрев;
2. проректор за настава - проф. д-р Ленче Милошева;
3. декан на Земјоделски факултет - проф. д-р Илија Каров;
4. директор на Високата здравствена школа - проф. д-р Никола 

Камчев;
5. раководител на Центарот за јазици - м-р Марија Кукубајска;
6. помлад лектор по руски јазик - Јане Јованов и
7. шеф на Кабинет на ректор - Милкица Панева

замина во посета на три високообразовни институции во Самара (Русија): 
Аграрна академија во Самара, Медицински универзитет во Самара 
и Државен универзитет во Самара, со цел да се потпишат договори за 
соработка и размена на искуства со истите.

1. Аграрна академија во Самара (13.5.2008 г. и 14.5.2008 г.)
2. Медицински универзитет во Самара (15.5.2008 г.)
3. Државен универзитет во Самара (17.5.2008 г.)

Во јуни 2008 год. ректорот проф. д-р Саша Митрев и проректорот за 
финансии, инвестиции и развој проф. д-р Борис Крстев беа во посета на 
Меѓународниот отвотен универзитет во Софија. За време на престојот во 
Бугарија, Универзитетот „Гоце Делчев“ потпиша Договори за соработка 
со два универзитета во градот Пловдив: Универзитетот за прехранбена 
технологија и Аграрниот универзитет во Пловдив.

Во периодот од 9 до 12 јули се оствари посета на Стопанската 
академија „Д.А. Ценов“ во Свиштов, соседна Бугарија. На 10.7.2008 во 
13 часот беше остварена средба со заменик-ректорот на Академијата, а 
по кратко време Билјана Костуранова, раководител на Канцеларијата за 
научна и меѓууниверзитетска соработка, Стеван Габер, асистент на Еко-
номскиот факултет, Борјан Ѓоргиев, асистент на Економскиот факултет и 
Кирил Барбареев, асистент на Педагошкиот факултет, беа примени и од 
ректорот на истоимената институција г. Величко Адамов. На средбата се 
пренесоа поздрави и задоволство од можноста и желбата за постигнување 
на договор за заедничка и блиска соработка во областа на академско-
то образование. По краткиот прием кај ректорот, разговорот продолжи 
со заменик-ректорот при што се направи осврт на функционалноста 
на нашите образовни системи, начинот на организирање на студиите, 
функционирањето на Канцеларијата за меѓународна соработка, нивната 
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соработка со други едукативни институции, видовите на наставни про-
грами и др. На вториот ден од посетата (11.7.2008 г.) делегацијата оствари 
средба со директорот на Центарот за развој на кариера со кого беа разме-
нети детални искуства од работењето на истиот. Нашите претставници ги 
посетија: просториите во кои се одржуваат предавањата, библиотеката, 
Канцеларијата за меѓународна соработка, Центарот за магистерско и да-
лечинско учење, а на крајот од денот тие беа поканети на ручек во уни-
верзитетската менза.

Во периодот од 27.7.2008 до 31.7.2008 година проректорката за 
меѓународна/меѓууниверзитетска соработка, проф. д-р Солза Грчева беше 
во работна посета на Политехнички универзитет во Лозана, Швајцарија 
(www.epfl.ch)   . Овој технички универзитет е многу силен во областа на 
биотехнологиите, компјутерските науки (годинава е рангиран како втор во 
Европа), електротехниката, машинството, базичните науки, технологијата 
и други интердисциплинарни науки. Покрај учеството со труд на научна-
та конференција EUROFM, проректорката Грчева имаше средба со дирек-
торот на Канцеларијата за меѓународни односи, Dr. Antoine Fromentin. Тој 
ја презентираше стратегијата и организацијата на EPFL. Покрај другите 
моменти интересни за УГД, беше направен разговор за одличните усло-
ви кои EPFL ги нуди за постдипломски студии за странските студенти.  
За тие студенти се распишува конкурс 6 месеци порано и имаат право 
на стипендија и бесплатно изучување на францускиот јазик во текот на 
летото. Имајќи предвид дека УГД има стратегија интензивно да ги раз-
вива техничките струки, ова е одлична можност нашите млади асистенти 
да се вклучат на магистерски или докторски студии на оваа реномирана 
институција.

Втора тема на разговор беше новата и многу популарна студиска 
програма отворена годинава на EPFL, Технолошки менаџмент. Тоа е акту-
елна интердисциплинарна програма за менаџери од областа на техниката 
и технологиите, за која постои голем интерес кај нивните студенти. УГД 
може да размисли и да ја збогати својата студиска понуда, а EPFL може да 
помогне со свои човечки ресурси. 

На крајот од посетата, проректорката Солза Грчева беше во посета на 
CERN, каде течеа последните подготовки за започнување на најголемиот 
проект во физиката: Судирање на протони со цел да се открие тајната на 
настанокот на материјата. 

Во периодот од 20.9.2008 до 5.10.2008 ректорот на Универзитетот 
„Гоце Делчев“,  проф. д-р Саша Митрев, беше во работна посета на повеќе 
приватни и државни универзитети во САД. Престојот започна во Ва-
шингтон, со посета на повеќе федерални установи и агенции, со посебен 
осврт на историјата и сегашноста во менаџирањето и администрирањето 
на Универзитетите во САД. Понатаму се посетија седиштата на повеќе 
реномирани светски универзитети, како што се: Georgetown University 
School of Medicine,  Columbia Teachers College, City University of New 
York, New York University- Stern School of Business, Iowa State University, 
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Drake University, Des Moines Area Community College, North Carolina Uni-
versity, Duke University.

Во периодот од 29 до 30.10.2008 год. делегација на Стопанската 
академија „Димитар Апостолов-Ценов” од Свиштов, Република Бугарија, 
го посети Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип и во просториите на 
Универзитетот е потпишан Договор за соработка.

Во периодот од 29.9.2008 год. проректорката за меѓууниверзитетска 
соработка, проф. д-р Солза Грчева, присуствуваше на Годишната 
конференција на Генералното собрание на Дунавската ректорска 
конференција во Будимпешта. Оваа организација е создадена со цел да 
се воспостави блиска регионална соработка  на универзитетите, а на 
иницијатива на Универзитетот во Марибор, Р. Словенија. Целта на оваа 
асоцијација е да се оствари блиска соработка во заеднички истражувања, 
размена на наставници и студенти, заедничко учество во проекти.  
Постојани членки се универзитети од Унгарија, Австрија, Чешка, 
Словачка, Романија, Србија и Хрватска. Тие примаат и други членки, 
па така УГД поднесе формална апликација за добивање на статус на 
полноправна членка. УГД уште веднаш доби понуда за блиска соработка 
на одредени проекти со Политехничкиот универзитет во Будимпешта, 
како и понуда за студентска размена со Чешкиот универзитет „Тома Бата“ 
кој развива специјална програма за странски студенти.

Во периодот 12-19.11.2008 година е реализирана посета на Холандија 
(Универзитет во Гронинген) и Белгија (Католички универзитет во 
Лувен).

Во рамки на Темпус проектот JEP 40200-2005, ректорот на УГД, проф. 
д-р Саша Митрев, и проректорката проф. д-р Солза Грчева, која е воедно 
и координатор на проектот, службена ги посетија овие два престижни 
европски универзитета, со цел да се продлабочи и продолжи соработката 
со нашата институција, како и да се воспостават нови контакти и да 
се разменат академски искуства. На двата реномирани универзитета, 
претставниците од УГД срдечно беа примени со професионална програма 
која одговараше на претходно дефинираните интереси.

Работната група гостуваше на Универзитетот во Гронинген, 
Холандија (www.rug.nl) кај проф. д-р Jan Folkert Deinum, а подоцна и кај 
проф. д-р Steven Janssens, раководител на Факултетот за психологија и 
образовни науки, Католички универзитет во Лувен, Белгија.

8. ИЗДАВАчКА ДЕЈНОСТ

Универзитетскиот сенат при Универзитетот „Гоце Делчев“ на 
четвртата седница, одржана на 21 август 2007 година, донесе правилник 
за единствените основи за остварување на издавачка дејност на 
универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Отсекот за издавачка дејност е сместен во Ректоратот на  
Универзитетот. Во Отсекот работат пет лица, од кои тројца вработени 
и двајца волонтери: Славе Димитров - референт, Даница Гавриловска-
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Атанасовска - лектор, Игор Ампов - уредник на веб-страницата на 
Универзитетот, Роза Јовановска - волонтер и Благој Михов - волонтер.

Издавачката дејност на Универзитетот се остварува преку издавање на 
учебници, учебни помагала, монографии, студии, списанија, годишници, 
зборници, преводи на странски изданија, информативни и пропагандни 
материјали, брошури и друга литература.    

Ректорската управа формира Комисија за издавачка дејност, која 
е одговорна за организирање и унапредување на издавачката дејност 
на Универзитетот. Според Издавачкиот план, Универзитетот издава: 
Универзитетски билтен, Универзитетски гласник, годишни зборници, 
списание за теорија и практика „Воспитание“ и др. Во подготовка е 
првиот број на Универзитетски весник.     

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

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

Бројните студии и трудови, објавени во периодот септември 2007 - 
септември 2008 г., имаат голем придонес за науката и издаваштвото во 
Република Македонија. На Отсекот се почитува и се негува стандардната 
јазична норма, се внимава на структурата на текстот и стилските 
особености, правописот и се користат јазични средства со цел текстот да 
биде побогат и поизразен.

Според Издавачкиот план на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, 
но и според креативноста, максималното вложување во работата и добрата 
тимска работа на вработените на Отсекот, во периодот септември 2007 - 
септември 2008 година се реализирани следниве изданија (по хронолошки 
редослед):

СЕпТЕМВрИ 2007 г. 
Според Правилникот за единствените основи за остварување на 

издавачка дејност на Универзитетот „Гоце Делчев“ започна со работа 
Отсекот за издавачка дејност. Објавени се првите броеви на гласилата 
„Универзитетски гласник“ и „Универзитетски билтен“. Гласилото 
„Универзитетски гласник“ е печатено во печатницата „2 Август С“ - 
Штип, во тираж од 300 примероци, а гласилото „Универзитетски билтен“ 
е печатено во универзитетската печатница. Главен и одговорен уредник 
на овие гласила е проф. д-р Саша Митрев. Техничко уредување - Славе 
Димитров. 

На Отсекот се подготвуваат за печатење и се печатат наставните 
програми за седумте факултети и високата стручна школа.  

Во рамките на Меѓународниот ISBN систем се доделуваат издавачки 
кодови (ознака-идентификатор) за наслови на публикации во издание на 
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Универзитет „Гоце Делчев“.
Се изработуваат студентски обрасци, пријави за испити и уверенија. 

ОКТОМВрИ 2007 г. 
На 15 октомври се објавува „Универзитетски билтен“ бр.2, каде 

што, меѓу другото, е објавена рецензијата за учебникот „Нумерички 
методи во рударството“ од проф. д-р Благој Голомеов и асс. Александра 
Милева од Факултет за рударство, геологија и политехника.     

Се доделуваат издавачки кодови за нови публикации. Интензивно 
се работи на подготовката за печатење на „Универзитетски гласник“ 
бр.2, во кој се опфатени многу значајни одлуки, Деловник за работа 
на Универзитетски сенат, Правилник за внатрешна организација и 
систематизација на работните места, Статут на Универзитет „Гоце 
Делчев“ итн.

НОЕМВрИ 2007 г.
На 1 ноември излегува од печат „Универзитетски гласник“ 

бр.2, во тираж од 300 примероци. Главен и одговорен уредник е проф. 
д-р Саша Митрев, уредници се: проф. д-р Борис Крстев и дипл. прав. 
Ристо Костуранов. Лектор - Даница Гавриловска-Атанасовска. Техничко 
уредување - Славе Димитров. 

На 15 ноември е отпечатен „Универзитетски билтен“ бр.3. Во овој 
билтен се објавени рецензиите за учебниците „Општа фитопатологија“ 
од проф. д-р Филип Пејчиновски и проф. д-р Саша Митрев од Земјоделски 
факултет, како и „Основи на финансии“ од доц. д-р Ристо Фотов од 
Економски факултет. 

ДЕКЕМВрИ 2007 г. 
На 10 декември е објавен „Универзитетски билтен“ бр.4, каде што 

е објавена рецензијата за учебникот: „Енергетски ресурси“ од проф. д-р 
Панде Лазаров и проф. д-р Тодор Делипетров од Факултетот за рударство, 
геологија и политехника - Штип.

Се прават подготовки и се изработува печатен рекламен материјал за 
потребите на Универзитетот.

На Отсекот се изработуваат и се печатат новогодишни честитки кои 
се испраќаат до медиумите, министерствата, соработниците и др.

Започнува со работа универзитетската веб-страница: www.ugd.edu.mk
Интензивно се работи на осмислување и пополнување на содржините 

на веб-страницата. Во изработката на веб-страницата работи тим од: веб-
администратор (Игор Ампов), уредник (м-р Кирил Барбареев), лектор-
македонски јазик (Даница Гавриловска-Атанасовска), лектор-англиски 
јазик (Драган Донев), лектор-руски јазик (Јане Јованов), Славе Димитров 
(издавачка дејност). На веб-страницата е објавен „Прирачник за ЕКТС“, 
кој е преведен и реализиран од страна на Славе Димитров и Даница 
Гавриловска - Атанасовска.
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ЈАНуАрИ 2008 г. 
Технички се уредуваат и јазично се редактираат предлог-програмите 

за акредитација на новите факултети: Медицински факултет, Филолошки 
факултет, Факултет за туризам и бизнис логистика, Електротехнички 
факултет, Машински факултет и Технолошко-технички факултет. 

Идејно се осмислува и се дизајнира симболот и пропагандниот 
материјал на Универзитет „Гоце Делчев“.

ФЕВруАрИ 2008 г. 
Се подготвува „Универзитетски билтен“ бр.5. Билтенот е објавен 

на 25 февруари 2008 г. Во овој Билтен се објавени повеќе рецензии, меѓу 
кои најзастапени се рецензиите за избор на наставници од повеќе области 
на Факултетот за музичка уметност (џез-ударни инструменти, контрабас 
и бас гитара, обоа, флејта и пијано).

Тимот што ја изготвува веб-страницата се зголемува. Секоја единица 
во состав на Универзитетот има своја веб-страница: www.fmu.ugd.edu.
mk (Факултет за музичка уметност, уредува Ангеле Михајловски), www.
pf.ugd.edu.mk (Педагошки факултет, уредува Трајче Стојанов), www.
zem.ugd.edu.mk (Земјоделски факултет, уредува Игор Ампов), www.pra.
ugd.edu.mk (Правен факултет, уредува Олга Ѓуркова), www.frgp.ugd.edu.
mk (Факултет за рударство, геологија и политехника, уредува Стојанче 
Мијалковски), www.vzs.ugd.edu.mk (Висока здравствена школа, уредува 
Васка Панева), www.eco.ugd.edu.mk (Економски факултет, уредува Златко 
Бежовски), www.inf.ugd.edu.mk (Факултет за информатика, уредува 
Александар Крстев).

Отсекот за издавачка дејности и Канцеларијата за односи со јавноста 
работат според Планот за маркетиншко и медиумско претставување на 
Универзитетот. Се подготвуваат брошури, фотографии, билборди итн.

МАрТ 2008 г. 
Во првата половина од месецот се подготвуваат новите броеви на 

гласилата „Универзитетски гласник“ и „Универзитетски билтен“. 
На 15 март 2008 г. е отпечатен  „Универзитетски гласник“ бр. 3. Овде 

се објавени повеќе одлуки, меѓу кои и одлуките за прифаќање на предлог-
проектите за основање на нови факултети во состав на Универзитетот.

На 21 март 2008 година  е објавен  „Универзитетскиот билтен“ 
бр.6, во кој е објавена рецензијата за учебникот „Минералогија“ од 
проф. д-р Тена Шијакова-Иванова од Факултетот за рударство, геологија 
и политехника во Штип, како и рецензија на ракописот за учебникот 
„Заштита на подземни води“ од авторите проф. д-р Војо Мирчевски 
од Факултетот за  рударство, геологија и политехника и проф. д-р Дарко 
Мајер од Рударско-геолошко нафтениот факултет во Загреб, Р. Хрватска. 
Исто така, во овој број на „Универзитетскиот билтен“ е објавена 
рецензијата на првиот докторанд на Универзитетот „Гоце Делчев“, д-р 
Дејан Мираковски од Факултетот за рударство, геологија и политехника. 
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АпрИл 2008 г. 
Во текот на овој месец вработените на Отсекот за издавачка дејност 

заедно со 
Канцеларијата за односи со јавноста интензивно работат на 

подготовките за  претстојниот Саем „Денови на образование и кариера“. 
Саемот започна на 17 април, а заврши на 19 април. Универзитетот достојно 
се претстави: имаше свои претставници кои воспоставуваа контакти со 
посетителите и им ги даваа потребните информации, се делеа брошури од 
секој факултет, штандот беше опремен со плакати, билборди, брошури и 
др., свој настап имаа и претставници од Факултетот за музичка уметност 
во Штип. 

Креирањето и дизајнот на веб-страницата стануваат сè поквалитетни, 
а содржините се збогатуваат. На веб-страницата се внесуваат 
биографски податоци за раководниот, наставниот и соработничкиот 
кадар на Универзитетот, а од богатата понуда на содржините може да се 
добијат информации за: Универзитетот (историјат, мисија, соработка, 
обраќање на ректорот, симболи на Универзитетот), Ректорска управа 
(ректор, проректори, генерален секретар, шеф на Кабинет на ректор), 
Универзитетски сенат, факултетите во состав на Универзитетот, проектите 
на Универзитетот, студентите, издавачката дејност, библиотеките, 
стручните служби, центрите во состав на Универзитетот (Центар за 
доживотно учење, Центар за студентски стандард, Центар за јазици, 
Центар за евалуација и квалитет во наставата,Центар за планирање и 
развој на кариерата, Архива, Уни-сервис, ИТ - служба, Сметководство, 
Служба за студентски прашања, Канцеларија за научноистражувачка и 
меѓууниверзитетска соработка, Канцеларија за односи со јавноста и мн. 
други содржини. 

МАЈ 2008  г.
Во периодот од 8 до 10 мај Универзитетот се претстави на Саемот 

„ЕКСПО“ во Штип. Отсекот за издавачка дејност даде максимален 
придонес за успешно и достојно претставување на Универзитетот на 
саемот.

На 12 мај 2008 година е објавен „Универзитетскиот билтен“ 
бр.7  во кој се објавени рецензии за учебници. Рецензија за учебникот 
„Математика“  од проф. д-р Татјана  Атанасова-Пачемска,  м-р Билјана 
Златановска  и Лимонка Лазарова, наменет за студентите на Економскиот 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“. Рецензија за трудот 
„Практикум по статистика“ од проф. д-р Трајче Мицески и м-р Горан 
Миладинов, како учебно помагало за предметот Статика.  Рецензија за 
трудот „Збирка на решени задачи по статистика“ од проф. д-р Трајче 
Мицески и м-р Горан Миладинов, како учебно помагало по предметот 
Статистика. Рецензија на трудот „Меѓународна економија“ од доц. д-р 
Ристо Фотов од Економски факултет.

Исто така, во овој број на Билтенот е објавена рецензија за оценка на 
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докторската дисертација „Еволуција  и стратиграфија на палеогенот 
на територијата на Република Македонија“ од м-р Виолета Стојанова, 
Факултет за рударство, геологија и политехника.

Во соработка со Канцеларијата за односи со јавноста (м-р Кирил 
Барбареев) беше изработена и отпечатена брошура на Универзитетот на 
македонски и на англиски јазик.

На веб-страницата се објавени: сите радиоемисии на Универзитетско 
радио, Правилник за запишување, Правилник за ЕКТС, Закон за високо 
образование, Правилник за студирање, сите броеви на Универзитетски 
билтен итн. 

ЈуНИ 2008 г. 
На 11 јуни излегува од печат „Универзитетски билтен“ бр.8 во кој е 

објавена рецензијата за учебник со наслов „Здравствено воспитание“ од 
д-р Снежана Ставрева-Веселиновска, вонреден професор на Педагошкиот 
факултет при  Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, како и рецензијата за 
учебникот со наслов „Основи на природните науки“ од истата авторка.  

На Отсекот се подготвуваат за печатење предлог-програмите 
за добивање на акредитација за постдипломски студии на некои од 
факултетите при Универзитетот, кои претходно се лекторираат и технички 
се уредуваат.

Веб-администраторот ја надополнува содржината на веб-страницата 
со многу нови и корисни информации за студентите и идните студенти. 
На веб-страницата се објавува независното студентско списание 
„Семестар“. 

ЈулИ 2008 г.
На 2 јули 2008 година е отпечатен  „Универзитетски билтен“  бр. 9 

во кој се објавени реферати за избор на наставници и асистенти.
Во овој број излегува и рецензија за учебникот „Дигитална логика“ 

од  доц. д-р Цвета Мартиновска од Факултетот за информатика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

На веб-страницата беше објавен Конкурсот за запишување на 
студенти за студиската 2008-2009 година.

Технички се уредува и јазично се редактира следниот број на 
„Универзитетски гласник“.

Во почетокот на месецот излезе од печат списанието за теорија и 
практика „Воспитание“ (Педагошки факултет). 

АВГуСТ 2008 
На 1 август 2008 г. излезе од печат „Универзитетски гласник“ бр.4. 

Во овој број се 
објавени многу одлуки, правилници и упатства донесени на 13-та, 

14-та и 15-та седница на Ректорска управа и на 10-та и 11-та седница на 
Универзитетски сенат, Конкурсот за запишување на студенти за студиската 
2008-2009 година. 
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На 22 август 2008 година е објавен „Универзитетски билтен“ 
бр.10. 

уНИВЕрЗИТЕТСКИ ИЗДАНИЈА (1.9.2007 - 1.9.2008)

универзитетски гласник
1. Универзитетски гласник бр.1 - септември 2007 година,  Печатница 

„2 Август“ (57 стр.)
2. Универзитетски гласник бр.2 - 1 ноември 2007 година, Печатница 

„2 Август“  (139 стр.). 
3. Универзитетски гласник бр.3 - 15 март 2008 година, Печатница „2 

Август“ (16 стр.)  
4. Универзитетски гласник бр.4 - 1 август 2008 година, Печатница „2 

Август“ (113 стр.) 
5. Универзитетски гласник бр.5 - 10 септември 2008 година, 

Печатница „2 Август“ (12 стр.) 

универзитетски билтен
1. Универзитетски билтен бр. 1- септември 2007 год., Универзитетска 

печатница (15 стр.)
2. Универзитетски билтен бр. 2-15 октомври 2007 год., Универзитетска 

печатница (8 стр.)
3. Универзитетски билтен бр. 3-15 ноември 2007 год., Универзитетска 

печатница (18 стр.)
4. Универзитетски билтен бр. 4-10 декември 2007 год., Универзитетска 

печатница (54 стр.)
5. Универзитетски билтен  бр. 5-25 февруари 2008 год., Универзитетска 

печатница (24 стр.)
6. Универзитетски билтен  бр. 6 - 21 март 2008 година, Универзитетска 

печатница (15 стр.)
7. Универзитетски билтен  бр. 7 - 12 мај 2008 година, Универзитетска 

печатница (39 стр.)
8. Универзитетски билтен  бр. 8 - 11 јуни 2008 година, Универзитетска 

печатница (25 стр.)
9. Универзитетски билтен  бр. 9 - 2 јули 2008 година, Универзитетска 

печатница (35 стр.)
10. Универзитетски билтен бр. 10 - 22 август 2008 година, 

Универзитетска печатница (12 стр.)
11. Универзитетски билтен бр. 11 - 19 септември 2008 година, 

Универзитетска печатница (23 стр.) 
12. Универзитетски билтен бр. 12 - 27 октомври 2008 година, 

Универзитетска печатница (38 стр.)
13. Универзитетски билтен бр. 13 - 27 ноември  2008 година, 

Универзитетска печатница (20 стр.)
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9. АКТИВНОСТИ НА ЕДИНИцИТЕ НА уНИВЕрЗИТЕТОТ

9.1. ЕКОНОМСКИ ФАКулТЕТ

Вовед
Целта на оснoвањето на Економскиот факултет е да обезбеди 

темелно теоретско образование во подрачјата на: здравствен менаџмент, 
како интердисциплинарна студиска насока, меѓународна економија и од 
областа на финансиски менаџмент. 

Мисијата на Економскиот факултет се состои во континуирано об-
разование на високостручен кадар способен компетентно да решава 
проблеми, да им излегува во пресрет на предизвиците на новиот миле-
ниум и да ја зајакнува конкурентноста на претпријатијата на европско 
и на меѓународно ниво, преку висококвалитетни програми од бизнис и 
економија.

Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип како 
високообразовна единица треба да одговори на барањата за образување 
на профили од економската област на просторот што е многу поширок 
од тој што се дефинира како источен регион на Република Македонија. 
Имено, тоа е подрачје кое ги интегрира подрачјата на источна, југоисточна 
и североисточна Македонија кои сообраќајно се поврзани со Штип, со 
околу 35 поголеми населени места кои се поблиску до Штип, отколку 
до другите универзитетски центри во државата, и чие население, според 
природата на нештата, би можело да се очекува дека ќе им даде предност 
на студиите во овој град. 

Во својот натамошен развиток, Факултетот континуирано ќе ја 
проширува и збогатува својата дејност во 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.

Формирање на Економскиот факултет
Со Закон за основање на државен универзитет во Штип („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.40/2007 од 30.3.2007 г.) се 
создадоа почетните законски услови за започнување на активностите 
околу организирање и спроведување на наставните активности на 
високообразовните единици на овој Универзитет во чии рамки е и 
Економскиот факултет со седиште во Штип. Економскиот факултет 
својата мисија на образување на профили од економската област ја започна 
во академската 2007/2008 година. Започна со две акредитирани студиски 
програми (Меѓународна економија и Здравствен менаџмент) на кои се 
пријавија и запишаа 260 студенти. Наставата започна на 1.10.2007 год.
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Избор на декан
Со Одлука на Наставно-научен совет за утврдување на кандидат 

за избор на декан на Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ Штип, бр.0210-67/34, на седницата одржана на 1.4.2008 година 
се спроведе постапка за предлагање на кандидат за декан на Економскиот 
факултет. Истата Одлука е доставена до ректорот и по завршувањето 
на постапката за избор е донесено Решение за избор на проф. д-р Ристо 
Фотов за декан на Економскиот факултет во Штип. 

Структура (број на вработени - наставници, соработници и 
административен кадар)

Економскиот факултет е високообразовна единица при Универзите-
тот „Гоце Делчев” во Штип. На Факултетот се формирани и дејствуваат 
следниве органи на управување и раководење: 
•	 Наставно-научен совет
•	 Деканска управа
•	 декан и
•	 катедри.

Економскиот факултет академската 2007/2008 година ја започна со 
4 професори во редовен работен однос и двајца професори со договор. 
На почетокот, соработнички кадар на Економскиот факултет броеше 8 
соработници, од кои 5 асистенти и 3 помлади асистенти.

Од наставниот кадар во редовен работен однос структурата е следна: 
1 редовен професор, 1 вонреден професор и 3 доценти. Од наставниот 
кадар со договор за времено ангажирање структурата е следна: 2 вонредени 
професори и 1 доцент.

Кај соработниците во тек е прием на уште тројца нови соработници 
со што се обезбедува потребниот број на соработнички кадар.

Со овој број на наставнички и соработнички кадар обезбедено е 
непречено и квалитетно одвивање на наставата на Економскиот факултет - 
Штип на двете студиски години и трите студиски програми во академската 
2008/2009 година.

Од април 2008 на Економскиот факултет е вработен и еден технички 
секретар, како административен кадар во рамките на Факултетот. 

Катедри  
На Економскиот факултет постојат три катедри, и тоа:

•	 Катедра за економија
•	 Катедра за финансии и
•	 Катедра за менаџмент.

Катедрата за финансии со сегментите: монетарни финансии, јавни 
финансии, меѓународни финансии, финансиски институции и пазари, 
хартии од вредност и портфолио менаџмент, банкарство и осигурување е 
насочена кон внимателно извлекување на сè посложените предизвици на 
глобализацијата која е наша современост. Во согласност со тоа, настав-
ните планови и програми на наведените дисциплини се компатибилни со 
тие во Европската унија и во САД.
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Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот совет
Во наведениот период Наставно-научниот совет на Економскиот 

факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” Штип одржа 16 (шеснаесет) 
седници на кои третираше прашања од повеќе области на делувањето и 
функционирањето на Факултетот, во најголем дел од наставното подрачје 
и обезбедување на потребните услови за непречено и квалитетно одвивање 
на наставата. 

Одржани се 16 седници, на кои се донесоа одлуки со кои се 
регулираат одделни односи во секојдневното функционирање на наставно 
научната дејност на Економскиот факултет. Донесени се наставните 
програми на трите студиски насоки, за сите четири студиски години. 
Се изготвија проекти и наставни програми за втор циклус на академски 
универзитетски студии (магистерски студии) за три насоки: Здравствен 
менаџмент, Економија на европски студии и МБА-менаџмент. Исто така 
се изработи Програма за специјалистички студии Здравствен менаџмент 
со времетраење од шест месеци. 

Прифатени се и одобрени издавање на учебници од областа на 
финансиите, од областа на математиката и статистиката. Учебникот 
„Основи на финансии“ веќе е издаден и е во продажба. Наскоро се 
очекува да се издадат и учебниците „Математика“ и „Збирка задачи од 
статистика“. 

Во изминатиот период беа формирани и три катедри на Економскиот 
факултет, и тоа: Катедра по економија, Катедра по менаџмент и Катедра 
по финансии. 

Во анализираниот период се одржаа два колоквиума по предметите 
од првиот семестар и два колоквиума по предметите од вториот семестар, 
како и еден завршен испит во првиот и во вториот семестар на двете 
студиски насоки. Студентите покажаа задоволителни резултати, но 
сметаме дека треба на тој план да работиме и да се ангажираме повеќе 
со што би постигнале уште подобри резултати. Во таа насока очекуваме 
подобрување на условите за работа, особено од просторен и технички 
карактер, со што сметаме дека во голема мера ќе се придонесе за 
остварување на подобри резултати. 

Документациска база:

- Записник од 1.10.2007 година.
- Записник од 16.10.2007 година:

• Одлука за избор на рецензенти за предметот Основи на финансии,
• Одлука за избор на рецензенти за практикум по предметот Основи 

на финансии.
- Записник од 30.10.2007 година:

• Одлука за наставни програми за Меѓународна економија и Здравствен  
менаџмент,

• Одлука за специјалистичка програма за Здравствен менаџмент,
• Одлука за втор циклус на академски универзитетски студии    
• (магистерски студии) од областите: здравствен менаџмент, МБА-  
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 менаџмент и економија на ЕУ,
• Одлука за издавање на учебникот „Основи на финансии“,
• Одлука за прифаќање на учебник „Сметководство“,
• Одлука за избор на претставник во Универзитетскиот сенат (проф. д-р   

Сашо Кожухаров),
• Одлука за бројот на катедри.

- Записник од 1.11.2007 година:
• Одлука за конституирање на ННС,
• Одлука за прифаќање на учебник „Менаџерска економија“.

- Записник од 21.11.2007 година:
• Одлука за формирање на Рецензентска комисија.

- Записник од 23.11.2007 година:
• Одлука за измена на Одлуката бр.0210-659/18,
• Одлука за формирање на комисија која ќе го спроведе колоквиумот 

од  21.11.2007 по предметот Сметководство, како и завршување на   
• предавањата до крајот на семестарот и спроведување на завршниот   

испит,
• Одлука за изземање на предметот Менаџерска економија од 

Студиската програма на насоката Здравствен менаџмент во прва 
година.
- Записник од 27.11.2007 година:

• Одлука за издавање на „Практикумот по основи на финансии“,
• Одлука за избор на Рецензентска комисија за „Практикум“ по   

предметот  Статистика,
• Одлука за избор на Рецензентска комисија за „Збирка на решени 

задачи  од  статистика“,
• Одлука за избор на Рецензентска комисија за трудот по предметот  

Математика,
• Одлука за наставно-насловни звања по предметите: Е-бизнис,  

Сметководство, Здравствено и социјално осигурување и Трговско  
право.
- Записник од 11.12.2007 година:
Донесување на Одлука за прифаќање на рефератот на Рецензентската  

комисија за наставник во насловно научно звање од областа банкарство и 
финансии на д-р Весна Ангеличкова.

- Записник од 25.12.2007 година:
• Одлука за избор на наставник во насловно научно звање од областа 

банкарство и финансии на д-р Весна Ангеличкова,
• Одлука за отповикување на Одлуката бр.0210-659/12,
• Одлука за избор на претставник од Економски факултет во  

Универзитетски совет (д-р Круме Николоски).
- Записник од 29.1.2008 година:

• Одлука за избор на претседател и членови на Рецензентска комисија,
• Одлука за отповикување на Одлука бр.0210-659/16 од 13.11.2007  

година,
• Одлука за избор на кадар за втор циклус на академски универзитетски  

студии (магистерски студии),
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• Одлука за избор на секретар на втор циклус на академски   
универзитетски студии (магистерски студии),

• Одлука за обезбедување на простории за одвивање на настава на  втор 
циклус на академски универзитетски студии (магистерски студии)  

• Одлука за организирање на втор циклус на академски универзитетски  
студии (магистерски студии),

• Одлука за утврдување на оптимален број на кандидати кои ќе бидат 
примени на втор циклус на академски универзитетски студии  
(магистерски студии),

• Одлука за избор на членови и конституирање на Наставно-научен 
колегиум за втор циклус на академски универзитетски студии  
(магистерски студии).
-    Записник од 5.2.2008 година:

• Одлука за прифатен Реферат од Рецензентската комисија за избор на 
наставник во насловно звање по предметот Сметководство,

• Одлука за избор на учебник по предметот Статистика од академик  
проф. д-р Глигор Попоски и д-р Василка Тренеска-Попоска.
- Записник од 26.2.2008 година:

• Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија за 
„Збирка решени задачи по статистика“,

• Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија за  
„Практикум по статистика“,

• Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија по  
предметот Математика,

• Одлука за доверување на предметот Меѓународна економија на доц. 
д-р Ристо Фотов,

• Одлука за формирање Рецензентска комисија за учебник 
„Меѓународна  економија“ од доц. д-р Ристо Фотов, во состав: проф. 
д-р Тодор Тодоров и проф. д-р Трајче Мицески,

• Одлука за распишување на Конкурс за избор на соработник во 
редовен работен однос за предметот Здравствено осигурување и 
квалитет на здравственото осигурување, 

• Одлука за распишување на Конкурс за избор на наставник во 
насловно звање по предметот Трговско право.
- Записник од 14.3.2008 година:

• Одлука за изработка на Наставна програма за насоката Финансиски  
менаџмент,

• Одлука за избор на д-р Снежана Каракашева-Ангеловска за наставник 
во насловно звање доцент по предметот Сметководство на Економски  
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип,

• Одлука за утврдување на бројот на нови студенти кои ќе се запишат 
на Економски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип во  
учебната 2008-2009 година и тоа:
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Насока      Редовни студенти     Кофинансирање  Вонредни
Здравствен 
менаџмент 120 30 80   

Меѓународна
економија 120 50 80

Финансиски 
менаџмент 130 50 100

• Одлука за прифаќање на Извештајот на Рецензентската комисија за   
учебникот „Меѓународна економија“ од доц. д-р Ристо Фотов.

- Записник од 1.4.2008 година:
• Одлука за усвојување на програмата на насоката Финансиски   

менаџмент на Економски факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“-  Штип,

• Одлука за формирање на Рецензентска комисија за предметот   
Трговско право во состав:
− проф. д-р  Стеван Алексовски - претседател
− проф. д-р  Трајче Мицески - член
− проф. д-р  Ванчо Стојчев - член.

• Одлука за формирање на Рецензентска комисија за предметот   
• Здравствено осигурување и квалитет на здравственото осигурување 

во состав:
− проф. д-р  Трајко Мицески - претседател
− доц.  д-р  Ристо Фотов - член
− доц.  д-р  Круме Николоски - член.

• Одлука за распишување на Конкурс за асистент/соработник од 
областа на менаџментот на Економски факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“-Штип.

• Одлука за распишување на Конкурс за соработник во насловно 
звање за областа финансии - банкарство на Економски факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

• Одлука за прифаќање на трудот „Економија на развојот“ од проф. 
д-р Димитар Ефтимоски, како учебник по предметот Економија на 
развојот, кој се изучува на Економски факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип.

• Предлог за отворање на постапка за избор на декан на 
Економски факултет при  Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. 

- Записник од 23.5.2008 година:
• Одлука за усвојување на извештајот на Рецензентска комисија за 

избор на наставник по предметот Трговско право на Економски 
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

• Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на асистент 
за научна област банкарство и финансии во состав:
− проф. д-р Трајче Мицески - претседател
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− доц. д-р  Ристо Фотов - член
− доц. д-р  Весна Ангеличкова - член.

- Записник од 4.7.2008 година:
• Одлука за избор на проф. д-р Милан Илиевски - професор по 

предметот Трговско право на Економски факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип.

• Одлука за избор на продекан на Економски факултет - Штип при 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

• Одлука за усвојување на рецензијата за избор на соработник 
од областа банкарство и финансии на Економски факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“ -Штип.

• Одлука за формирање Комисија за упис на студенти во академската 
2008/2009 година на Економски факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип.

• Одлука за избор на Комисија за планирање за градење и техничка 
опрема на Економски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ 
-Штип.

• Одлука за формирање на Центар за кариера и развој на Економски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.  

постигнати резултати на студентите по одделните предмети
на единицата
 
Во изминатата година наставата (во два семестра: зимски и летен) се 

одвиваше непречено и се заврши со успех. Резултатите се задоволителни. 
Кај сите предмети од двата семестара е забележана проодност од 70% 
до 78%. 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. Се 
изработуваа семинарски работи од страна на студентите и врз основа 
на квалитетот на изработената и одбранета (презентирана) семинарска 
работа се доделуваа соодветен број на бодови, кои влијаеја на крајната 
оценка. На тој начин студентите беа постојано во мобилна ангажирана 
состојба.  
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постигнати резултати на студентите по одделни предмети:

Техничка опременост на Економскиот факултет - Штип

Од техничките помагала за реализирање на наставата на Економскиот 
факултет му беа дадени на користење: 3 ЛЦД проектори и 2 преносни 
(лап-топ) компјутера. Може да се каже дека ваквата опременост е 
скромна, особено ако се има предвид потребата од опременост на посебни 
компјутерски лаборатории каде студентите ќе можат теоретските сознанија 
и практично да ги реализираат, со што се овозможува поквалитетна 
настава (предавања и вежби), а со тоа и постигнување на соодветно ниво 
на знаење.

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 пристап до Интернет во добар дел ќе се подобрат техничките 
можности и услови за студентите, соработниците и наставниците во 
одвивањето на наставниот процес.

Ред.
бр. Предмет

Вкупно 
прија-
вени 

студен-
ти

О   ц   е   н   к   и
Вкуп. 

положиле
Просеч. 
оценка

Процент на 
студенти 

кои 
положиле10  9  8  7   6

сесија Февруарска 

   1 Основи на 
финансии 254  6  15  15  45 75 156 6.92 61,42%

   2 Основи на 
економија 223 26 41 40 28 12 147 8.28 65.92%

   3 Сметководство 221 16 21 39 41 52 169 6.86 82. 4%
   4 Математика 218 6 11 20 28 80 145 6.86 66. 51%

сесија Априлска 

  1 Основи на 
финансии   27  -  1   1   5 11   18 6.55 66,67%

  2 Основи на 
економија  35 1  1 / 3 6   11 6.91 31.43%

  3 Сметководство 28 / / 1  7 13   21 6.43 84%
  4 Математика 23 / / / 2 7    9 6.22 39.14%

сесија Јунска 

  1 Основи на 
финансии           31  -    -    -   -   5     5 6.00 16,13%

  2 Основи на 
економија 39 / 1 3 1   8  13 6.77 33.33%

  3 Сметководство 19 / / / 4 10   14 6.29 100%
  4 Математика 41 / 1 3 5 9   18 6.78 43.90%
  5 Статистика 220 13 20 29 49 73 180 7. 35 84.1%
  6 Информатика 234 7 25 70 91 35 228 7.46 97.44%
  7 Макроекономија 228 22 29 24 38 30 143 7.83 62.72%

  8 Меѓународна 
економија  162 4  6    

12
  

32  43   97 6.74 62.59%

  9 Јавно здравство 68 4 7 11 17 23   62 7.23 98.41%
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просторни услови на Економскиот факултет - Штип
Економскиот факултет - Штип својата дејност ја извршува во 

задоволителни просторни услови. Поседува еден амфитеатар од 350 
седишта и две предавални со вкупно 120 седишта. Се адаптира уште 
една предавална од вкупно 50 седишта. Инаку, во објектот каде е сместен 
Економскиот факултет се реализира настава и на диперзираните оддели 
на Економскиот факултет - Скопје и Правниот факултет - Скопје. 
Економскиот факултет - Скопје користи 2 предавални со вкупно 130 
седишта, а Правниот факултет користи 3 предавални со вкупно 180 
седишта. По една до две години тој простор ќе биде ослободен и ќе му 
биде отстапен на Економскиот факултет - Штип.

Покрај просториите наменети за реализирање на наставата има 
соодветен број на кабинети за професори, соработници и административни 
работници. Во текот на летниот семестар е започната активност за 
адаптирање и проширување на просторните услови и нивно опремување 
со соодветна техничка опрема. Адаптирањето на новите простории е 
во фаза на завршување, што ќе придонесе новата академска 2008/2009 
година да започне во соодветни услови за изведување на настава.   

литература
Студентите навреме беа обезбедени со потребната литература за 

подготвување на предметната материја од соодветните предмети. На 
студентите за некои предмети им беше посочена потесна и поширока 
литература, неопходна за лесно и солидно подготвување на материјата. Во 
изминатиот едногодишен период се направени одредени напори од страна 
на одделни наставници за изработка на учебници и учебни помагала, со 
цел на студентите да им се олесни изучувањето на материјата по тие 
предмети.

Издадени се учебници по предметите Основи на финансии и 
Меѓународна економија и учебни помагала „Практикум по основи на 
финансии“, „Практикум по статистика“, „Збирка на задачи по статистика“, 
а во печат е учебникот „Математика за економисти“. Особено е важно 
да се истакне дека сите учебници и учебни помагала се со ниска цена, 
достапна за секој студент.

Се работи на збогатување на библиотечниот фонд преку обезбедување 
на книги од познати автори од областа на економијата во електронска 
форма и истите да им бидат достапни на студентите за проширување и 
збогатување на знаењата од соодветни економски предмети и области.

Кај одредени предмети од страна на наставниците се изготвени 
авторизирани белешки и истите навреме им се ставени на располагање 
на студентите.

Научноистражувачка работа (проекти)
Со Одлука на Наставно-научниот совет, на Економскиот факултет - 

Штип се основа и Центар за кариера и развој, како пилот-проект преку кој 
студентите се ангажираат во воннаставни активности. 
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Објавени трудови
Во изминатиот период од една година се направени одредени напори 

од страна на одделни наставници и соработници за печатење на учебници 
и учебни помагала, со цел на студентите да им се олесни совладувањето 
на материјата од тие предмети. 

Издадени се учебници по предметите Основи на финансии и 
Меѓународна економија и учебни помагала „Практикум по основи на 
финансии“, „Практикум по статистика“, „Збирка на задачи по статистика“, 
а во печат е учебникот „Математика за економисти“. Особено е важно 
да се истакне дека сите учебници и учебни помагала се со ниска цена, 
достапна за секој студент.

Издавачка дејност (зборници, книги)
Постојат идеи за издавање на зборници и монографии, но 

реализацијата е поместена за следната година.

Нови избори на наставен и соработнички кадар 
Во декември 2007 година е избрана д-р Весна Ангеличкова во 

насловно звање доцент, а во април 2008 година е избрана д-р Снежана 
Каракашева-Ангеловска во насловно звање доцент. Од 1.7.2008 година 
д-р Снежана Каракашева-Ангеловска е во редовен работен однос на 
Економскиот факултет. Од јуни 2008 година вонреден професор д-р 
Милан Илиески е во редовен работен однос на Економскиот факултет 
во Штип, со што вкупниот број на професори во редовен работен однос 
изнесува 5. 

Други активности 
Со Одлука на Наставно-научниот совет, на Економскиот факултет 

- Штип се основа и Центар за кариера и развој, преку кој студентите се 
ангажираат во воннаставни активности. 

Овој Центар изготвува своја програма на активности и насочување 
на интересот на студентите во согласност со нивните афинитети. Како 
прва активност која е во тек на реализација е ангажирање на студенти од 
разни градови од источна и југоисточна Македонија за реализирање на 
пракса во неколку банки и други организации.

9.2.  прАВЕН ФАКулТЕТ 
                  
Формирање
Формирањето на Правен факултет со седиште во Кочани се наметна 

од насушната потреба за поефикасно извршување на правосудните, 
административните  и  политичките  функции во Р. Македонија, што 
покрај другото е од огромно значење за зачувувањето на територијалниот 
интегритет, за нормално функционирање на сите институции на системот 
и за меѓународна афирмација на Република Македонија како правна 
држава.   
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Правниот факултет со седиште во Кочани е основан со закон во 2007 
година, а во согласност со чл.37 од Статутот на УГД - Штип е редовна 
членка на  Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.   

Избор на декан 
Наставно-научниот совет на Правниот факултет во Кочани, на 

2.4.2008 година, како единствен кандидат за декан го утврди проф. д-р 
Стеван Алексоски, а потоа изборот на деканот го изврши ректорот на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, проф. д-р Саша Митрев.       

Структурата на Студиските програми  ja чинат три насоки:   
1. правосудна насока
2. Јавна администрација и
3. применета политика и дипломатија.

Студиските програми заклучно со третата година се засновани на 
слични предметни програми за трите насоки.

Овие студиски програми се засновани на изучување на поголем број 
на правни дисциплини од: правно-историски, филозофски, економско-
политички, социолошки и практичен аспект. Овие предмети во студиските 
програми на Правниот факултет во Кочани ќе им овозможат на студентите 
да се стекнат со компентенции и знаења за да можат што поуспешно да 
ја промовираат правдата  меѓу луѓето, да развиваат критичко мислење, 
да бидат покреативни и да формираат вредности што ќе им овозможат 
да го применуваат правото во праксата, силно да го кренат гласот кога се 
врши системска опресија или се повредуваат индивидуалните и групните 
права на послабите од страна на посилните, да се борат за зачувување на 
достоинството на човекот и на правната професија. 

правен факултет - мисија
– Да се развие како транспарентна високообразовна институција во 

која ќе се образуваат кадри за приватни фирми и јавни институции, 
за правосудните органи, јавната администрација во државните 
институции за потребите на локалната власт, како и за секоја друга 
област во која се бараат знаења од правната област.

– Да се развие како отворена институција во која ќе се отсликува 
европски осмислениот модел на едукација, како преку исполнување 
на стандардите и нормативите во образовниот систем, така и преку 
вклучување на европските и светските трендови во наставните 
планови и програми. 
Тргнувајќи од заложбата нашиот Факултет да биде организиран 

по урнекот на постарите европски универзитети, Правниот факултет во 
студиската 2007/08 година се вклучи во Европскиот кредит-трансфер 
систем на тој начин што делумно ги измени студиските програми што 
беа предложени од Матичната комисија и изработи програми кои се 
компатабилни со програмите на слични факултети во Европа и во светот.

Исто така, се наложи и потребата од организирање не само на 
додипломски, туку и на нови академски универзитетски студии од втор 
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циклус на Правниот факултет во Кочани, односно се пристапи кон 
изработка на  Елаборат за организирање на втор циклус на академски 
универзитетски студии на овој Факултет во состав на Универзитетот - 
Штип, чија структура ќе  ја чинат трите  насоки:
1. правосудна насока
2. Јавна администрација и
3. применета политика и дипломатија.

Така сакавме да ги зголемиме можностите за сите дипломирани 
студенти – правници, но и за завршените студенти од други слични 
професии да се заинтересираат да го продолжат своето идно образование 
и усовршување, запишувајќи се на една од трите насоки од вториот циклус 
на академски универзитетски студии на нашиот Факултет. 

Правниот факултет при УГД успешно ги реализира додипломските 
студиски програми за студентите од трите насоки, со оформени катедри 
за: казнено, граѓанско и административно право, и само за една година од 
своето постоење побудува голем интерес кај младите луѓе, што значи дека 
и професијата правник станува една од мошне посакуваните професии.

Со реализацијата на новите студиски програми на Правниот факултет, 
очекуваме да се елиминираат недостатоците и да се намали неефикасноста 
во правосудството, јавната администрација и дипломатијата, кои го 
инхибираат нашето општество во процесот на неговата транзиција и 
демократска преобразба и европска интеграција.           

Со создавање на стручен профил на дипломирани правници, 
коишто успешно ќе работат во: правосудството, нотарството, јавната 
администрација  и во голем број на стопански субјекти од општествениот 
и приватниот сектор во овој дел на Република Македонија и пошироко,  
сметаме дека ќе дадеме скромен придонес во зголемување на степенот 
на ефикасност и непартитивност во судството, обвинителството и 
администрацијата, во прифаќањето и реализирањето на современите 
вредносни тенденции. 

Запишувањето на студентите на Правниот факултет е усогласено со 
законските решенија што важат во Република Македонија и одлуките на 
Наставно-научниот совет на Правниот факултет, Ректорската управа и 
Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 

Во студиската 2007/2008 година на Правниот факултет се запишаа 
300 студенти од кои 287 студенти го продолжија студирањето, а 5 студенти 
се префрлија подоцна.

Во студиската 2008 -2009 година се очекува да се запишат над 300 
редовни и 8 вонредни студенти.

Образложение за студиските програми на додипломските студии

Процесот на воведување на Европскиот кредит-трансфер систем 
(ЕКТС), што како обврска е регулирано со новиот Закон за високо 
образование на Република Македонија, објавен во „Службен весник на 
РМ“ бр.35/08 год. ја наметна потребата за приспособување на студиските 
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планови и програми по кои се изведува наставата на Правниот факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев“.

Од тие причини, промените на наставните планови и програми, 
што ги предлагаме во однос на програмите на Матичната комисија, 
се направени за нивно усогласување со барањата на ЕКТС и ги следи 
тенденциите на образо ва ние на кадри од областа на правото во Р. 
Македонија и пошироко. 

Притоа во нив се имплементирани некои од препораките на ЕКТС 
во однос на организацијата на наставата по сите предмети, во поглед на 
времетраењето на студирањето на трите насоки (правосудната, јавната 
администрација и применета политика и дипломатија), организирање на 
заедничка настава, вежби, колоквиуми и испити во првите три години за 
студентите од трите насоки и организирање на  настава, вежби и други 
активности во наредните две години за студентите на правосудната 
насока.

Брзиот развој на науката налага и внесување на нови содржини во 
наставата. Затоа  се  обидовме да направиме покохерентни  и  поконзистен-
тни студиски програми за да бидеме во чекор со трендовите на сов ре-
меното образование. 

На тој начин ние ги зголемивме можностите на нашите дипломирани 
студенти да се вработуваат не само во Р. Македонија, туку и во европските 
земји, особено преку континуирани транспа рен т ни промени во структурата 
на наставните курикулуми.

Изменетите студиски програми на додипломски студии на 
Правниот факултет се изготвени во согласност на болоњските ставови 
за зголемување на квалитетот на високото образование, особено преку 
создавање на претпоставки за модулирање на студиските програми во 
согласност со кредит-трансфер системот во нашиот концепт на високо 
образование. Тие претставуваат нова верзија на поранешните студиски 
програми на Правните факултети во Р. Македонија.  

Со променетите студиски програми ќе се променат и формите на 
наставно-образовниот процес што го налага и кредит-трансфер системот 
кон кој се стремиме.  Оттаму наставата на Правниот факултет во Кочани 
се реализира во вид на: фронтална, индивидуална, интерактивна, судско-
практична, семинар ска, теренска настава и проектна настава. 

Процесот на дoсегашната евалуација на Правните факултети во 
Р. Македонија укажа дека и на Правниот факултет во Кочани треба да 
се развиваат формите на проверка на знаењата на студентите, како што 
се писмено оценување преку колоквиуми, изработка на есеи, проекти, 
семинарски работи и други облици на самостојни активности на 
студентите и на крај преку завршно усно оценување. 

Со доследното применување на кредит-трансфер системот на 
Правниот факултет во Кочани се вршеше континуирана проверка на 
знаењата врз база на: посета на предавањата, активност на вежбите, 
изработка на семинарски работи, колоквиуми, изработка на проекти, 
презентации и есеи низ завршен устен испит, кој беше задолжителен, 
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како за редовните така и за вонредните студенти запишани на нашиот 
Факултет. 

Студиската програма ќе се реализира со постојната кадровската 
структура и со користење на услугите од Правниот факултет - Скопје и 
другите факултети во РМ, преку спогодби за меѓусебна соработка и со 
ангажирање на правни експерти избрани во насловни звања.  

За реализацијата на студиските програми по предметот Основи 
на информатика,  ние имавме потреба од ангажирање на професори и 
асистенти од Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ 
- Штип.

Во нашите студиски програми на сите предмети им се доделени 
кредити во согласност со критериумите на ЕКТС, внимавајќи притоа да 
нема големи отстапувања во однос на кредити по семестри, а придржувајќи 
се и на барањето вкупниот број на кредити по студиска програма да биде 
од 180 до 300 кредити (во зависност од насоката).   

Оценувањето на студентите се вршеше по две основи: континуирано 
и завршно. Притоа се внимаваше на завршен испит да дојдат студентите 
кои освоиле кумулативно 60% од сите бодови предвидени со континуирано 
оценување (за посета и активност на предавања, вежби, изработка на есеј, 
семинарска или презентација, положен колоквиум). 

Според бројот на часови по предмети и семестри нашите студиски 
програми го задоволуваат квантумот од потреби и не претставуваат 
оптовареност за возраста на студентите.  

Наставните содржини се трајно дефинирани со секоја предметна 
програма од студиската програма, како и со методите на учење и оценување 
и се определени компентенциите што секој студент треба да ги стекне на 
Правниот факултет во Кочани.

Секоја предметна програма е изразена со точно определен број на 
кредити со кои се изразува целокупната ангажираност на студентот за 
совладување на предметна програма. Кредитите се доделуваат доколку 
студентот ги исполнил предвидените обврски.

Бројот на кредитите што студентот треба да ги оствари е 30 за 
еден семестар, односно 60 за една година. Студентот за секој семестар 
запишува предметни програми кои носат по 30 кредити.

Со исполнувањето на сите активности предвидени во предметните 
програми, нашите студенти ќе се стекнат со специфични знаења од 
повеќе правни области и дисциплини, но ќе се стекнат и со знаења од 
информатичката култура и реторички вештини.  Тие ќе бидат оспособени 
успешно да ги остваруваат доверените работни задачи во правосудството, 
јавната администрација и приватните фирми.

Факултетот пропишува посебни услови и критериуми. Односно 
претходно совладани 

предметни програми - освоени кредити, како услов за запишување по 
наредни предметни програми. Условите и критериумите кои ги поставува 
Правниот факултет во однос на потребниот број на кредити се со цел да 
му овозможат на студентот да биде информиран кои предметни програми 
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треба да ги полага, за подоцна да може да ги запише и другите предметни 
програми во наредните семестри или на другите насоки во согласност со 
студиската програма и Правилникот за ЕКТС.  

Во студиската 2007/2008 студентите на Правниот факултет во Кочани 
ги слушаа и полагаа следниве наставни предмети од Студиската програма 
за прва година: 

За да ги заврши студиите на Правниот факултет во Кочани, студентот 
мора да собере од 180 до 300 кредити во текот на студирањето (зависно од 
насоката што ја избрал).

Профилот на дипломираните кадри е: 
– дипломиран правник - правосудна насока (300 кредити);
– дипломиран правник насока - јавна администрација  (180 кредити);
– дипломиран правник - насока применета политика и дипломатија 

(180 кредити). 
Завршниот испит за студентите претежно се изведуваше усно. 

Завршното оценување на студентите се спроведуваше според Правилникот 
за кредит-трансфер систем во две декади, преку полагање на испитите 
предвидени за првиот семестар во студиската 2007/2008 година во 
февруарската и јунската сесија.

Структура на вработени 
(наставници, соработници, административен кадар) 
Наставата, вежбите, колоквиумите, испитите и другите активности 

на Правниот факултет во Кочани оваа година беа реализирани од страна 
на 5 професори во редовен работен однос, 4 хонорарни професори и 8 
асистенти:

редовни професори: 
•	 проф. д-р Стеван Алексовски;

вонредни професори: 
•	 проф. д-р Ванче Стојчев;

доценти:    
•	 доц. д-р Љупчо Блажевски, 
•	 доц. д-р Јован Ананиев и 
•	 доц. д-р Владо Гичев (од Факултетот за информатика);
•	 помлади асистенти:  
•	 м-р Страшко Стојановски, 
•	 Владимир Арсов, 
•	 Горан Нациќ, 
•	 Борка Тушевска, 
•	 Марија Радевска, 
•	 Олга Ѓуркова, 
•	 Кристина Мишева и 
•	 Александар Крстев (од Факултетот за информатика);

договорно ангажирани професори: 
•	 проф. д-р Светомир Шкариќ, 
•	 проф. д-р Владо Поповски, 
•	 проф. д-р Ристо Ристоски и 
•	 доц. д-р Гоце Наумовски.
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Одржани седници на Наставно-научниот совет 
и Деканската управа

На Правниот факултет се одржаа вкупно 11 седници на Наставно-
научниот совет, како и две седници на Деканската управа на Факултетот. 
На седниците се разгледани многу прашања од работата на Факултетот, 
се донесени голем број на одлуки за ревидирани додипломски студиски 
програми, на нови програми за втор циклус на академски универзитетски 
студии, одлуки за избор на еден наставник во насловен доцент по предметот 
Казнено право, се распишаа конкурси и се формираа комисии за избор на 
тројца соработници и еден наставник по предмети што не се покриени со 
постоечкиот наставен и соработнички кадар, се изврши избор на декан и 
продекан и се разгледаа голем број на проблеми поврзани со работата на 
Правниот факултет.

За декан на Правниот факултет е избран проф.д-р Стеван Алексоски, 
а за продекан е избран проф. д-р Ванче Стојчев. 

постигнати резултати на студентите од правниот факултет по 
одделни предмети 

Околу 70% од студентите во првиот семестар ги положоле предвидените 
испити.

Следува статистичка анализа на предметите во прв семестар:
– Реторика и право положиле 212 студенти (75%) со просечна оценка 6,6;
– Вовед во право положиле 140 студенти (50%) со просечна оценка 7,1;
– Политички систем полжиле 198 студенти (70%) со просечна оценка 7,1;
– Основи на економија положиле 194 студенти (69,2%) со просечна оценка 7,1;
– Информатика положиле 220 студенти (78%) 
– Социологија на право положиле 81 студенти (30%) со просечна оценка 7,3;
– Уставно право положиле 104 студенти (37%) со просечна оценка 6,5; 
– Историја на право положиле 39 студенти со просечна оценка 6,7;
– Граѓанско право положиле 117 студенти (41%) со просечна оценка 7,3;
– Римско право положиле 67 студенти (23,9%) со просечна оценка 7,22.

просторна и техничка опременост  
Целокупната настава во студиската 2007/2008 година на Правниот 

факултет во Кочани се реализира во салата на Мултикултурниот центар 
при Работничкиот универзитет во Кочани, а вежбите, колоквиумите и 
испитите се изведуваа во комплексот Асном во Кочани (поранешниот 
Пионерски дом).              

Во текот на студиската 2007/2008 година се распиша тендер и се 
пристапи кон санација и  адаптација на две од трите згради во комплексот 
Асном, кои со Одлука на Владата на Р. Македонија му беа дадени на 
трајно користење на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип за задоволување 
на просторните потреби на Правниот факултет во Кочани.

Во текот на вториот семестар, целокупните активности поврзани со 
вежбите, колоквиумите и испитите се одвиваа во адаптираните простории 
на поранешниот Пионерски дом во комплексот Асном. Амфитеатарот, 
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фоајето и службените простории за професорите и Деканската управа се 
во завршна фаза (по 15 септември 2008 година) и се очекува да бидат во 
функција кон крајот на оваа календарска година.

Современата компјутерска училница со дваесет компјутери поврзани 
со Интернет-мрежа со другите факултети во состав на Универзитетот, исто 
така се очекува да биде пуштена во почетокот на октомври 2008 година.

                 
литература и научноистражувачки проекти

Правниот факултетот во Кочани сè уште нема своја библиотека и 
нема развиено научноистражувачка активност. Сè до формирањето на 
Институтот за европско право не се очекува промена на затекната состојба 
од оваа сфера на работа.

                 Објавени трудови
1. Проф. д-р Стеван Алексоски: „Реторика и право“, 2007 година.
2. Проф. д-р Стеван Алексоски: „Деловна комуникација“, 2008 година.
3. Проф. д-р Ванче Стојчев:  „Букурешкиот мировен договор и поделбата 

на Македонија во 1913 година“ (книга во печат).
4. Проф. д-р Ванче Стојчев (коавтор): „Историја на македонскиот 

народ“ (книга во печат).

Нови избори на наставен и соработнички кадар
Наставно-научниот совет донесе Одлука за избор на еден наставник 

по предметот Казнено право на 9.4.2008 година во звање насловен 
доцент. 

Наставно-научниот совет донесе Одлука за формирање на 
рецензентски комисии за избор на тројца помлади асистенти по група 
предмети од областа на деловно право, меѓународно јавно право, основи 
на економија и казнено право. 

Наставно-научниот совет донесе Одлука за формирање на 
рецензентски комисии за избор на еден наставник во сите звања по 
предметот Граѓанско право. Постапката е во тек, рецензиите се напишани 
и дадени во печат. Изборот се очекува да се изврши до почетокот на 
октомври 2008 година.

Други активности на Факултетот
Правниот факултет во Кочани организираше и традиционално ќе 

организира натпревар по ораторство. На натпреварот се доделени три 
награди за прво, второ и трето место. Прворангираните студенти од 
листата  зедоа  учество  на Републичкиот натпревар по ораторство на 
Штуловиот универзитет во Тетово, каде освоија второ место.

Се одржаа и голем број на спортски натпревари. Студентите од 
Правниот факултет на турнирот во мал фудбал (машка екипа) го освоија 
второто место.

Се организираа и голем број на студентски забави од страна на 
Сојузот на студенти на Правниот факултет во Кочани.
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9.3.  ЗЕМЈОДЕлСКИ ФАКулТЕТ

Формирање
Земјоделскиот факултет како високообразовна установа во состав на 

Државниот универзитет  ,,Гоце Делчев“ - Штип е основан во март 2007 
година („Сл. весник на РМ“ бр. 40/2007), а со работа започна во учебната 
2007/2008 година.

Наставата беше организирана во Струмица, во Институтот за 
земјоделие при Универзитет ,,Гоце Делчев“ (простории на поранешната 
Јавна научна установа Институт за јужни земјоделски култури) и во Штип, 
во зградата на Факултетот за рударство, геологија и политехника.  

Во првата академска година беа запишани вкупно 102 студенти од 
кои: редовни 76 и вонредни 26. Наставата започна со извесни тешкотии и 
слабости. Како проблеми беа просторните услови (училници, лаборатории 
и опрема за вежби) и наставен персонал (професори, асистенти и 
лаборанти). Сите проблеми и недостатоци беа решавани тековно.

Наставата беше организирана во согласност со елаборатот кој доби 
времена акредитација, а кој се состои од четири студиски програми и 
тоа:

1. Општа насока
2. Агроменаџмент
3. преработка на земјоделски производи  
4. Интегрално земјоделско производство.

Првите две години (четири семестари) од студиите се изучуваат исти 
предмети (заедничка настава) за сите насоки.

Додипломските студии изнесуваат три плус една (3+1) години или 
шест плус два (6+2) семестарa.

Во третата и четвртата година предметите се насочени според 
потребите на соодветните насоки и истите се едносеместрални.

Во студиската програма со три години студентот мора да освои 
180 кредити и се здобива со диплома инжeнер - агроном. Во студиската 
програма со четири години студентот мора да освои 240 кредити. 
Успешната одбрана на дипломската работа на студентот му носи 30 
кредити.

Со завршени четиригодишни студии или осум семестари, студентот 
се стекнува со диплома дипломиран земјоделски инженер.

Изготвена е студиска програма - Енологија, како модул еден при 
општата насока, а наставата ќе се организира во Кавадарци од учебната 
2008/2009 година.

На Земјоделскиот факултет покрај додипломските студии е изготвена 
и студиска програма за постдипломски студии - магистерски студии од 
една година или два семестара, за седум насоки со модулите:

1. Заштита на растенијата
2. Интегрално земјоделско производство
3. Преработка на растителни и анимални производи
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1. Генетика и селекција
2. Механизација
3. Енологија
4. Агроменаџмент
Наставата е организирана во една година (два семестара), а на 

кандидатот му преостанува изработка на една семинарска и магистерски 
труд.

Во првата година на додипломските студии се слушаат 12 предмети, 
односно шест во првиот и шест во вториот семестар.

Избор на декан
Изборот на декан е извршен на Петтата редовна седница на 

Наставно-научниот совет на Земјоделскиот факултет одржана на 2.4.2008 
год. Како единствен кандидат беше предложен проф. д-р Илија Каров и 
истиот предлог беше едногласно усвоен и поддржан со акламација од 
сите присутни советници.

За декан на Земјоделскиот факултет при Универзитет ,,Гоце Делчев“ 
- Штип е избран проф. д-р Илија Каров со Одлука (бр. 0210/80/2 од 
8.4.2008 год.) за избор на декан од Наставно-научниот совет.

Структура (број на вработени – наставници, соработници, 
административен кадар) 

На Земјоделскиот факултет се вработени: 
- редовни професори  
- вонредни професори   
- доценти   
- асистенти   
- помлади асистенти  
- виш научен соработник  
- научени соработници
- асистент истражувач
Административен кадар: 
- технички секретар
- лаборант
- економ 
- книжничар 
- чувари  

Катедри

Според Правилникот за внатрешна организација и систематизација 
на работните места на Универзитетот „Гоце Делчев“, организационата 
структура на Земјоделскиот факултет е поставена во следниве 
организациони единици, институти и катедри:

3
3
3
5

10
1
2
1

1
2
1
1
3
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- Институт за земјоделие – Струмица 
- Институт за земјоделие – Штип 
- Катедра за растително производство
- Катедра за биотехнологија, генетика и селекција
- Катедра за заштита на растенијата
- Катедра за преработка и контрола на земјоделските производи.

1. ИЗВЕШТАЈ ОД ОДрЖАНИТЕ СЕДНИцИ НА НАСТАВНО-
НАучНИТЕ СОВЕТИ

1.1. Дневен ред на 1. седница на ННС, одржана на 21.8.2007 г.:
1. Изработка на програмски содржини по предметите предвидени во 

студиската програма за заедничка задолжителна настава.
2. Предлог за формирање на Опитен центар со две одделенија:

– Струмица 
– Штип (Долни Балван).

3. Предлог за изградба на привремен објект за чување на потребната 
механизација и опрема и оградување на истата.

4. Предлог за прераспределување на административно-техничкиот 
кадар.

5. Набавка на трактор со основна приклучна механизација.
Информации.

1.2. Дневен ред на 2. седница на ННС, одржана на 5.12.2007 г.:
–  Усвојување на Записникот од првата седница;

1. Донесување на одлуки за прифаќање на научноистражувачки 
проекти.

2. Донесување на Одлука за вршење апробација на пријавени површини 
под семе од страна на Земјоделскиот факултет.

3. Разгледување на програмите за настава во II, III и IV година.
4. Разгледување и прифаќање на програмата за втор циклус на академски 

универзитетски  студии на Земјоделски факултет.
5. Донесување на Oдлука за формирање на Рецензентска комисија за 

избор на соработник по земјоделско машинство и механизација.
6. Донесување на Oдлука за формирање на Рецензентска комисија за 

избор на соработник по предметот Растителна биотехнологија.
7. Разно.

1.3. Дневен ред на 3. седница на ННС одржана на ден 26.12.2007 г.: 
–  Усвојување на записникот од 2. седница на Наставно-научниот совет, 

одржана на 5.12.2007 год.
1. Донесување на Oдлука за избор на еден соработник по Земјоделско 

машинство и механизација.
2. Донесување на Oдлука за избор на еден соработник по предметот 

Растителна биотехнологија.
3. Разно.
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1.4. Дневен ред на 4. седница на ННС, одржана на 19.3 2008 г.:
1. Донесување на Одлука за избор на претставници од соработници – 

асистенти за членови на ННС.
2. Донесување на Одлука за запишување на студентите во академската 

2008/2009 година.
3. Информации за Одлуката униформно оценување на студентите на 

Земјоделски факултет:
а) информации за усвојување на Модулот за полагање колоквиуми,
б) информација за начинот на оценување на редовни студенти, 
в) информација за Модулот на оценување на редовни студенти.

4. Донесување на Одлука за признавање на положени испити на 
студентите од други факултети, а запишани на Земјоделски 
факултет.

5. Донесување на Одлука за покренување постапка за избор на асистент 
по предметот Ботаника.

6. Донесување на Одлука за покренување постапка за избор на вонреден 
професор по предметот Растителна физиологија.

7. Донесување на Одлука за избор на редакциски тела на Годишниот 
зборник на Земјоделски факултет.

8. Донесување на Одлука за дополнителна испитна сесија во април.
9. Донесување на Одлука за формирање Рецензентска комисија за 

објавување на учебник со наслов „Механизација во градинарството 
и цвеќарството“ од проф.  д-р Ристе Кукутанов и Иле Цанев.
Прашања и информации. 

1.5. Дневен ред на 5. седница на ННС, одржана на 2.4.2008 г.:
1. Донесување на Одлука за утврдување на кандидат за декан на 

Земјоделски факултет. 
2. Донесување на Одлука за утврдување на кандидат за наставник во 

сите звања за наставно научната област физиологија на растенијата 
со биохемија.

3. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија 
за избор на наставник во сите звања за наставно-научната област 
физиологија на растенијата со биохемија. 

4. Донесување на Одлука за утврдување на кандидат за асистент за 
научна област ботаника.

5. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за 
избор на асистент за научната област ботаника.

6. Разгледување и прифаќање на понудата за посета на саем во Нови Сад.
7. Донесување на Одлука за печатење на Зборник на трудови на 

Земјоделски факултет. 
8. Разно.

1.6. Дневен ред на 6. седница на ННС, одржана на 11.6.2008 г.:
– Усвојување на Записникот од 5. седница на Наставно-научен совет.

1. Донесување на Одлука за Наставна програма на Земјоделски 
факултет. 
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2. Донесување на Одлука за избор на асистент за научната област 
ботаника.

3. Разгледување на текот и постапката при избор на наставник во сите 
звања за научната област физиологија на растенијата.

4. Донесување на Одлука за печатење на Годишен зборник на трудови 
на Земјоделскиот факултет.

5. Донесување на Одлука за утврдување на кандидат за продекан на 
Земјоделски факултет.

6. Разгледување на Барањето од пом. асистент Петар Клетниковски.
7. Разно.

1.7.  Дневен ред на 7. седница, одржана на 21.8.2008 г.:
–Усвојување на Записникот од 6. седница на Наставно-научен совет.

1. Разгледување и усвојување на Годишен извештај за работата во 
учебната 2007/2008 година.

2. Донесување на Одлука за купување на база на податоци од областа 
на земјоделието за потребите на Земјоделскиот факултет.

3. Донесување на Одлука за претплата во Електронско-земјоделска 
библиотека  - AGORA.

4. Донесување на Одлука за прифаќање на завршен извештај за 
меѓународен проект.

5. Донесување на Одлука за покренување на постапка за избор на:
– еден наставник во сите звања по предметот Механизација на 

земјоделскотo Производство;
– еден наставник во сите звања по предметот Ентомологија;
– еден наставник во сите звања по предметот Селекција и 

семепроизводство;
– еден наставник во сите звања по предметот Градинарство.

6. Донесување на Одлука за формирање на катедри на Земјоделски 
факултет.

7. Донесување на Одлука за потпишување на Договор за академска 
соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје.

8. Разно.
На седниците на Наставно-научниот совет се донесени бројни одлуки 

и важни дискусии за развојот, перспективата и тековното работење на 
Факултетот.

пОСТИГНАТИ рЕЗулТАТИ НА СТуДЕНТИТЕ пО ОДДЕлНИТЕ 
прЕДМЕТИ НА ЕДИНИцАТА

Според студиската програма во зимскиот семестар, студентите  
слушаа настава по предметите: Хемија, Математика, Зоологија, 
Информатика, Основи на земјоделската техника и Англиски јазик, а во 
вториот семестар по предметите: Ботаника, Биохемија, Развој на хумани 
ресурси, Основи на економијата, Растителна екологија и фитоценологија 
и Англиски јазик.  
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 Хемија
Предметот Хемија го предава проф. д-р Момчула Јорданоски, а 

вежбите ги спроведува помл. асистент Биљана Балабанова. 
По предметот Хемија беа предвидени и одржани предавања во период 

од 24.10.2007 год. (четврток - за студентите на Земјоделски факултет во 
Штип) и 25.10.2007 год. (петок - за студентите на Земјоделски факултет во 
Струмица)  до 10/11.1.2008 год. Во предавањата беа опфатени програмски 
дисциплини од анорганската и органската хемија. Предвидената 
наставна програма беше целосно реализирана. Во текот на семестарот 
беа организирани и два елиминаторни колоквиума, студентите во групи 
изработуваа семинарски работи на точно определени теми од предметниот 
наставник. Посетеноста на предавањата од страна на студентите беше 
добра.

Паралелно со предавањата се одржаа и лабораториските вежби 
по Хемија во период од 1.1.2007 год. до 14.1.2008 год. Во наставната 
програма за вежбите беше  предвиден теоретски и практичен дел 
(практична работа во хемиска лабораторија). Теоретскиот дел за вежбите 
беше целосно спроведен, додека во практичниот дел се опфати само: 
квалитативна хемиска анализа - катјони (l-lV група), анјони (l-Vll група) и 
вовед во квантитативна хемиска анализа (поради недостаток на инвентар 
и реагенси). За полагање на практичниот дел бeа организирани влезен 
и излезен колоквиум. На сите редовни студенти им се дозволени две 
отсуства од вежбите, а за вонредните студенти беа организирани групни 
вежби на крајот на семестарот.

До сега, испитот по предметот Хемија (јануарско-февруарска сесија, 
априлска сесија и јунска сесија) го положија 69 студенти од вкупно 80 
пријавени студенти (редовни и вонредни), односно 86% од студентите на 
Земјоделскиот факултет. 

Математика
Предметот Математика го предава проф. д-р Јордан Живановиќ, вон. 

проф. од Факултетот за информатика при УГД Штип. 
Предметот е застапен во првиот (зимски) семестар со фонд на 

часови 2+2 неделно, односно вкупно 60 часа. За вежбите беше ангажиран 
асистент само за студентите на групата во Струмица. Вежбите во Штип 
ги држеше проф. д-р Јордан Живановиќ.

Наставата се одвиваше во просториите на Земјоделскиот факултет 
во Струмица и во Штип.

Студентите беа редовни и дисциплинирани. Искуството покажа дека 
студентите на групата во Струмица се подобри, во однос на останатите 
студенти. 

Предметот Математика го положија 76 студенти, од кои 70 студенти 
во февруарскиот испитен рок, а останатите 6 студенти во априлскиот 
испитен рок. Во јунската испитна сесија на испит не се пријави ниту еден 
студент. Исто така, имаше две молби за признавање на испити од сродни 
факултети, кои се признати со иста оценка.
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Сите пријавени студенти го положија испитот, односно 100% од 
студентите на Земјоделскиот факултет. 

Успехот е претставен во следнава табела:

6 7 8 9 10
31 24 15 4 2
186 168 120 36 20 6,97

Среден успех 6,97 односно 7.

1.1. Зоологија
Предметот Зоологија го предава доц. д-р Живко Гацовски, а вежбите 

ги држи помл. асистент Игор Есмеров.
Предавањата опфаќаат неколку поглавја од општата и специјалната 

зоологија: вовед во зоологијата; филозофија на природата; општа 
зоологија: живот и разлики меѓу животните, растенијата и човекот, 
големина, форма и симетрија кај животните, цитологија и хистологија; 
органологија: органели, органи, органски апарати, органски системи, 
организам; размножување на животните: начин на размножување, 
гаметогенеза, оплодување, стадиуми во развојот на животните, 
регенерација, трансплантација на оплодени јајца (ембриотрансфер), 
клонирање; останати функционални особини на животните: имунитет, 
осмотска и јонска регулација, биолуминисценција; етологија; екологија; 
основни еколошки поими: зоогеографија, палеонтологија, еволуција, 
систематика (таксономија, класификација): принципи на класификација 
на животните, биодиверзитет, заштита на загрозените животни, животни 
од посебно значење за агрокомплексот; однос човек - животно.

Предметот ги запознава студентите со животинскиот свет и нивните 
специфичности, клетка и градба на клетката, запознавање со големиот 
број на животни кои живеат на копно, во вода, во воздух и во почва. 
Запознавање со градбата на животните и филогенетскиот развој на одделни 
органели, органи, органски апарати и органски системи. Запознавање 
со систематиката (таксономија, класификација) на огромниот број  на 
животни и значењето на аграрната зоологија за човекот.

Предавањата на теоретскиот дел се одвиваа во согласност со 
предвидениот план и програма. Посетеноста на предавањата изнесуваше 
93-97% од вкупниот број на студенти. Испитот се полагаше во два 
колоквијални дела. Вкупно 91 студент го положија испитот, односно 90% 
од студентите на Земјоделскиот факултет. Просекот изнесува 8.         

Практичната настава ја опфати претежно систематиката на ’рбетните 
и безрбетните животни, нивниот фенотип и физиологијата, екологијата во 
животната средина и системите на надворешните и внатрешните органи

Практичната настава се одвиваше во согласност со наставниот план 
и програма. Студентите ја следеа наставата со внимание и интерактивно 
учествуваа во секој нејзин дел. Испитот на практичната настава се 
одвиваше во два дела, при што студентите покажаа просечна оценка од 



Годишен извештај

111

8,7 и со тоа беше завршена наставата во првиот семестар од областа на 
зоологијата.

Наставата се изведуваше во Штип и во Струмица, во две групи од 50 
студенти, со вкупен број на одржани часови 45+15 или 90+30, односно 
3+1 неделно.

Информатика
Предметот Информатика го предава проф. д-р Јордан Живановиќ, 

вон. проф. од Факултетот за информатика, при УГД- Штип. 
Предметот е застапен во првиот (зимски) семестар со фонд на 

часови 2+1 неделно, односно вкупно 45 часа. За вежбите беше ангажиран 
асистент само за  групата во Штип. Вежбите на групата во Струмица ги 
држеше проф. д-р Јордан  Живановиќ.

Наставата се изведуваше во просториите на Земјоделскиот факултет 
во Струмица и во Штип. 

Предметот Информатика го положиле 74 студенти, од кои 68 во 
февруарски испитен рок, а останатите 6 во априлски испитен рок. Во 
јунската испитна сесија не се пријави ниту еден студент на испит. Имаше 
три молби за признавање на испити од сродни факултети, кои се признати 
со иста оценка.

Сите пријавени студенти го положија испитот, односно 100% од 
студентите на Земјоделскиот факултет.

Успехот е претставен во следнава табела:
6 7 8 9 10

23 20 23 6 2
138 140 184 54 20 7, 052

Среден успех 7,06.

Основи на земјоделска техника
Предметот Основи на земјоделска техника го предава проф. д-р 

Ристе Кукутанов.
По предметот Основи на земјоделска техника сите предвидени 

предавања беа одржани почнувајќи од 16.10.2007 год.  (понеделник - за 
студенти на Земјоделскиот факултет во Струмица) и од 18.10.2007 год. 
(среда - за студентите на Земјоделскиот факултет во Штип). Наставата 
заврши во средината на јануари 2008 год. 

Во предавањата беа опфатени следните наставни содржини: 
материјали од кои се изработуваат земјоделските машини, машински 
елементи, мотори со внатрешно согорување и трактори. 

Посетеноста на предавањата беше одлична.
Во текот на наставата беа организирани два колоквиума. Заклучно со 

јунската испитна сесија, испитот го положија 35 студенти во Струмица и 
36 студенти во Штип.

Според горенаведените податоци, 99% од студентите го положија 
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предметот Основи на земјоделска техника. 
Вежбите по предметот Основи на земјоделска техника ги изведуваше 

проф. д-р Ристе Кукутанов.
Во зимскиот семестар од учебната 2007/2008 година на Земјоделскиот 

факултет при Универзитетот„Гоце Делчев“ - Штип предвидените вежби 
беа одржувани паралелно со предавањата.  

Во вежбите беше применета електронска презентација на машински 
делови, работата на моторите со внатрешно согорување и презентација на 
конструкција на разни типови на трактори.

Посетеноста на вежбите беше одлична.

ботаника
Предметот Ботаника го предава проф. д-р Верица Илиева, а вежбите 

ги држи  помл. асистент Наталија Маркова. 
Наставата по предметот Ботаника, според Студиската програма, се 

следи во првата студиска година, во летниот (II) семестар, со 4+3 часа 
неделно или 105 часа вкупно за време на целиот семестар.  

Во учебната 2007/2008 година предвидениот број на часови и 
Наставниот план се реализирани целосно во периодот од 18.2.2008 година 
до 10.6.2008 година. 

Наставната содржина е реализирана преку 50 часа одржана теоретска 
настава, 38 часа одржана практична настава (вежби) и еднодневна теренска 
настава. На 6 часа е спроведена проверка на знаењата со кои студентите 
се здобиле од теоретскиот дел на наставата, а на 4 часа проверка на 
знаењата со кои студентите се здобиле од практичниот дел на наставата. 
(Наведениот број на часови е реализиран одделно и еднакво за студентите 
од Штип и  од Струмица).            

Теоретската настава во целост е спроведена со визуелни елек-
тронски презентации, при што студентите се запознаа со основите на 
цитологијата, хистологијата, морфологијата (анатомија и органографија) 
и систематиката на растенијата, со посебен осврт на одредени фамилии, 
родови и видови културни и плевели. Со цел пошироки познавања на 
наставните содржини, на студентите им беа предложени повеќе теми 
за изработка на семинарски работи, поединечно или во групи од 2 до 3 
студенти. Истите се прегледани и оценети. 

Практичната настава е спроведена групно со микроскопирање на 
нативни и трајни препарати, соодветни на предвидената наставна содржина 
од цитологија, хистологија и морфологија (анатомија и органографија) 
на растенијата, како и со презентирање на хербаризиран материјал за 
препознавање на одбрани видови растенија. Организирана е еднодневна 
теренска настава, со цел студентите подобро да препознаат одредени 
растенија во природата, да ги соберат и да изработат збирка-хербариум. 
За студентите од Штип теренската настава е организирана на површини 
во с. Амзибегово, а за студентите од Струмица теренската настава се 
одвиваше на површини на Институтот во Струмица и околината. 
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Студентите беа редовно евидентирани, а посетеноста на предавањата 
и на вежбите беше задоволителна.

Проверката на знаењата со кои студентите се здобиле во текот на 
наставата е спроведена преку методот на интерактивна настава, со три 
тестирања за наставните содржини од теоретските предавања и со две 
тестирања за наставните содржини од практичната настава. (Бидејќи 
првото тестирање за проверка на знаењата со кои  студентите се здобиле 
од теоретските наставни содржини беше закажано пред добивањето на 
унифицираните критериуми за бодирање на студентите, просечниот број 
на бодови од двете тестирања претставува бодови од прв колоквиум). 

Во испитната сесија во јуни е одржан завршен испит. Пред доаѓањето 
на студентите на завршен испит е извршена проверка на знаењето на 
студентите за тоа колку ги препознаваат одредените видови на растенија од 
хербариската збирка за која беа задолжени да ја соберат и да ја предадат. 

На завршниот испит се пријавија вкупно 72 студенти и тоа:
– 24 редовни и 8 вонредни студенти во Штип и 
– 28  редовни и 12 вонредни студенти во Струмица. 
Од пријавените студенти во Штип, тројца од редовните студенти 

не се јавија на завршниот испит, а од пријавените студенти во Струмица 
седум од редовните и четворица од вонредните студенти не се јавија на 
испит. Останатите студенти покажаа задоволителни до солидни познавања 
на реализираните наставни содржини и успешно го положија испитот. 
Изразено во проценти од вкупниот број на пријавени студенти, испитот 
по предметот Ботаника го положија 80,5% од студентите.

биохемија
Предметот Биохемија го предава проф. д-р Момчула Јорданоски, а 

вежбите ги спроведува помл. асистент Биљана Балабанова. 
Предавањата по предметот Биохемија беа предвидени и одржани во 

период од 21.2.2008 год. (четврток - за студентите на Земјоделски факултет 
во Штип) и 22.2.2008 год. (петок - за студентите на Земјоделски факултет 
во Струмица) до 29/30.5.2008 год. Предвидената наставна програма 
целосно беше реализирана. Во текот на семестарот беа организирани 
и два колоквиума. Студентите индивидуално изработуваа семинарски 
работи на точно определени теми од предметниот наставник. Посетеноста 
на предавањата се движеше во граници од 40-70%.     

Паралелно со предавањата се одржаа и лабораториските вежби 
по хемија во период од 25.2.2008 год. до 23.5.2008 год. Беа изведени 
лабораториските вежби со следниве поглавја: јаглехидрати, моносахариди, 
олигосахариди, полисахариди – (квалитативни анализи), липиди, 
протеини, инструментални техники во биохемијата-електрофореза и 
хроматографија, ензими и витамини. Редовните студенти редовно ги 
посетуваа вежбите со дозволени две отсуства (87%). За вонредните 
студенти на крајот од семестарот беа одржани групни вежби. Полагањето 
на практичните вежби беше спроведено писмено на крајот од семестарот 
по завршувањето на лабораториските вежби.    
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Во јунската сесија испитот Биохемија го положија 62 студенти од 
вкупно 76 пријавени студенти (редовни и вонредни), односно 82% од 
студентите.

развој на хумани ресурси  
Предметот Развој на хумани ресурси го предава проф. д-р Трајче 

Мицески, а вежбите ги држи помл. асистент Петар Клетникоски. 
Наставата по предметот Развој на хумани ресурси, според Студиската 

програма, се спроведува во првата студиска година, во летниот (II) 
семестар, со 2+1 часа неделно или 45 часа вкупно за време на целиот 
семестар.  

Во учебната 2007/2008 година предвидениот број на часови (45) и 
Наставниот план се реализирани целосно во периодот од 21.2. 2008 год. 
(четврток - за студентите на Земјоделски факултет во Штип) и 20.2.2008 
год. (среда - за студентите на Земјоделски факултет во Струмица) до 
28/29.5.2008 год.

Предавањата во целост се спроведени со визуелни електронски 
презентации, при што студентите се запознаа со следниве наставни 
содржини: анализа на работата, планирање на понудата и побарувачката 
на човечки ресурси, регрутација, ориентација и селекција на вработените, 
обука и развој на вработените, оценување и вреднување на перформансите 
на вработените, работни односи, заштита на здравјето на вработените, 
управување со процесот на напуштање на организацијата, разбирање 
на луѓето, комуникација, мотивација, стресови и др. Со цел да добијат 
пошироки познавања од наставните содржини, на студентите им беа 
предложени повеќе теми за изработка на семинарски работи, поединечно 
или во групи од 2-3 студенти. Истите се прегледани и оценети. Посетеноста 
на предавањата беше задоволителна.

Со теоретските вежби студентите се запознаа со разработката 
на: опис и спецификација на работата, потешкотии во планирањето на 
човековите ресурси во организацијата, вреднување на трудот по метод 
на бодирање, управување со кариерата, ориентација, интервју, селекција 
по интервју, прашалник за анализата на работата, составување на оглас 
и биографија (CV), систем на заработка во одредено претпријатие 
(пример), вреднување на резултатите на трудот во McDonalds, техники за 
редизајнирање на работата и  отпуштање на работниците.

Посетеноста на вежбите беше добра и немаше никакви проблеми 
при изведувањето на вежбите.  

На студентите континуирано им се даваше материјалот, според 
Наставната прогрaма, целосно  разработен по прашања.

Проверката на знаењата со кои студентите се здобиле во текот на 
наставата е спроведена преку методот на интерактивна настава, при што 
се реализирани два колоквиума. 

На секој колоквиум му претходеа 2 часа повторување на материјалот 
од Наставната програма.

Во јунската испитна сесија е одржан завршен испит во два одделни 
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дена, во период од две до три недели, со цел студентите подобро да се 
подготват за испит. За завршниот испит се пријавија вкупно 74 студенти 
и тоа:

– 27 редовни и 9 вонредни студенти во Штип и 
– 27  редовни и 10 вонредни студенти во Струмица. 
Од пријавените студенти во Струмица еден студент од редовните 

студенти не се јави на испит. Останатите студенти успешно го положија 
испитот, односно 98,6%  од вкупниот број пријавени студенти го положија 
испитот по предметот Развој на хумани ресурси.

Основи на економија  
Предметот Основи на економија го предава проф. д-р Трајче Мицески, 

а вежбите ги спроведува помл. асистент Петар Клетникоски.
Наставата по предметот Основи на економија, според Студиската 

програма, се спроведува во првата студиска година, во летниот (II) 
семестар, со 3+1 часа неделно или 60 часа вкупно за време на целиот 
семестар.  

Во учебната 2007/2008 година предвидениот број на часови (60) и 
Наставниот план се реализирани целосно во периодот од 21.2.2008 год. 
(четврток - за студентите на Земјоделски факултет во Штип) и 20.2.2008 
год. (среда - за студентите на Земјоделски факултет во Струмица) до 
28/29.5.2008 год.

Предавањата се спроведени со визуелни електронски презентации, 
при што студентите се запознаа со следниве наставни содржини: 
дефинирање на економијата, макроекономија и микроекономија, 
позитивна и нормативна економија, научни методи во економијата, 
инпути и аутпути во економијата, закон за реткост, опортуни трошоци, 
граница на производни можности, закон на оскудноста, дефинирање на 
бруто домашен производ, кружен тек на економијата, економски раст, 
продуктивност и фактори на продуктивноста, фискална и монетарна 
политика, понуда и побарувачка, пазар и др. Со цел пошироки познавања 
на наставните содржини, на студентите им беа предложени повеќе теми 
за изработка на семинарски работи, поединечно или во групи од два-три 
студенти. Истите се прегледани и оценети. Посетеноста на предавањата 
беше задоволителна. 

Со теоретските вежби студентите се запознаа со разработката на: 
дискусија за основите на економијата, расветлување и објаснување 
на основни економски термини, како: агрегатна понуда, агрегатна 
побарувачка, продуктивност, рентабилност, економичност, економска 
ефикасност и сл., методи за пресметка на бруто-домашен производ, 
економски циклус и историографија на економските циклуси, објаснување 
на моделот за кружен тек на економијата, разработка на невработеност и 
инфлација, анализа на трошоци на производство и наемнини и пазар на 
труд.

Вежбите беа редовно посетувани, без проблеми при изведувањето 
на вежбите. 
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На студентите континуирано им се даваше материјалот, според 
Наставната прогрaма, целосно разработен по прашања.

Проверката на знаењата со кои студентите се здобиле во текот на 
наставата е спроведена преку методот на интерактивна настава, при што 
се реализирани два колоквиума. 

На секој колоквиум му претходеа 2 часа повторување на материјалот 
од наставната програма.

Во испитната сесија во јуни е одржан завршен испит и тоа во два 
дена во период од две до три недели, со цел студентите подобро да се 
подготват за испит. На завршниот испит се пријавија вкупно 74 студенти 
и тоа:

– 27 редовни и 9 вонредни студенти во Штип и 
– 27  редовни и 10 вонредни студенти во Струмица. 
Од пријавените студенти во Струмица еден студент од редовните 

студенти не се пријави на испит. Останатите студенти успешно го положија 
испитот. Изразено во проценти е 98,6% од вкупниот број на пријавени 
студенти го положија испитот по предметот Основи на економија.

растителна екологија и фитоценологија
Предметот Растителна екологија и фитоценологија го предава проф. 

д-р Љупчо Михајлов, а вежбите ги спроведува асистент м-р Фиданка 
Трајкова.

Предметот Растителна екологија и фитоценологија се слушаше 4 
часа неделно, од кои 2 часа предавања и два часа вежби. Сите предвидени 
предавања и вежби се одржаа според предвидениот распоред во две 
групи, од кои група во Штип и група во  Струмица. Освен теоретските 
вежби во текот на семестарот во два термина  од по два часа се одржаа 
и две теренски вежби. Присутноста на студентите на предавањата и 
вежбите беше задоволителна, со забелешка дека и вонредните студенти 
присуствуваа константно, како на вежбите така и на предавањата.

Во текот на семестарот се спроведени два писмени теста за 
континуирана проверка на знаењата. Тестовите се составени и оценети 
според единствените критериуми за подготвување и оценување на 
тестовите, кои се официјални на ниво на Универзитетот ,,Гоце Делчев“ 
во Штип.

На крајот од семестарот (16.6.2008 год. во Штип и 19.6.2008 год. во 
Струмица) е одржан завршниот испит по предметот Растителна екологија 
и фитоценологија. На испитот се пријавија вкупно 72 студенти, од кои 
вкупно 68 студенти полагаа, а останатите 4 пријавени студенти не се 
појавија на испитот.

Студентите кои полагаа испит  ги постигнаа следниов успех:
–  со крајна оценка 10 (десет) положија вкупно четири (4) студенти;
–  со крајна оценка 9 (девет) положија вкупно пет (5) студенти;
–  со крајна оценка 8 (осум) положија вкупно петнаесет (15) студенти;
–  со крајна оценка 7 (седум) положија вкупно тринаесет (13) 

студенти;
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–  со крајна оценка 6 (шест) положија  вкупно триесет (30) студенти;
–  со крајна оценка 5 (пет) испитот не го положи еден (1) студент.

Испитот по предметот Растителна екологија и фитоценологија го 
положија 98,5% од вкупниот број на пријавени студенти.

Англиски јазик
Предметот Англиски јазик во двата семестра го предава м-р Марија 

Кукубајска. Во двата семестра предметот е застапен со 2+0 часа неделно 
или вкупно по 30 часа во двата семестра.

Техничка опременост 
Техничка опременост на Институтот во Струмица

Техничка опрема во лабораторија за биотехнологија
1. Сушница “Baird & Tatlock” – LTD
2. Аналитичка вага (d - 0.01) “Sartorius” GM 312
3. Автоклав „Sutjeska“
4. Електрична мешалка “Jenway “  1100 Hotplate & Stirrer
5. Фитотрон 2 бр.
6. Ламинарна комора  “PIO”  SMBC 122 AV
7. Центрифуга  “Centric”   Z 230A

Лабораторија за семеконтрола
1. Сушница  “Kett” 620
2. Техничка вага “Tehnica” ET-1111 (d-0.01)
3. Сушница “Instrumentaria”  ST-06
4. Влагомер “Aqvasearch” 600
5. Хектолитарска  вага  “Tehnica”
6. ЕШКО 5
7. Микроскоп  “Hund” Witzlar 1015866
8. Клијалиште  “Klima” 1000

Техничка опрема во лабораторија за заштита на растенијата
1. Автоклав – SUTJESKA
2. Бинокулар – JENA
3. Бинокулар – ZOOM6045
4. Микроскоп – JENAMED 2
5. Микроскоп – JENA
6. Сериски термостат – AUTOFRIGOR
7. Термостат – ILM LABOUR

Техничка опрема во лабораторија за агротехника
1. Пламен фотометар – FLAPHO 40
2. Колориметар – MA9507

Техничка опременост на  Институтот во Штип

1. PCR апарат - EPPENDORF Mastercycler personal
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2. Хоризонтална електрофореза-BIORAD
3. Хоризонтална електрофореза-THERMO
4. Вертикална електрофореза-SEE 600 Series
5. Центрифуга - Mini Spin Eppendorf
6. Центрифуга - Technica Centric
7. Cooling-Heathing Thermostat CH 100 BIOSAN
8. UV TRANSILUMINATOR
9. BIOLOG систем 
10. Ламинар-Iskra PIO M-12
11. Автоклав
12. Дестилатор за вода
13. Систем за ултрачиста вода MICROLAB
14. BINDER комори за раст
15. Клијалиште за семе
16. Апарат за мерење на влага на семиња FD 720 (Kett)
17. Микроскоп - OLYMPUS BX41
18. Бинокулар.

прОСТОрНИ уСлОВИ
Во Струмица 
Наставата на Земјоделскиот факултет во Струмица, при Универзитет 

,,Гоце Делчев“ - Штип, се изведуваше во соодветно адаптирана 
просторија на Институтот за земјоделие (поранешен ЈНУ Институт 
за јужни земјоделски култури). За непречено одвивање на наставата е 
адаптирана соодветна просторија т.е. Кабинет по информатика опремен 
со компјутери, како и соодветна просторија за предметните наставници 
и асистенти. Лабораториските вежби се одвиваа непречено, според 
распоредот во Лабораторијата за педологија на Институтот во Струмица.

Во кругот на Институтот за земјоделство – Струмица на Земјоделскиот 
факултет, при Универзитет ,,Гоце Делчев“ - Штип, во изградба е новата 
зграда на Земјоделскиот факултет на површина од 166 м2. Зградата опфаќа 
вкупна површина од 332 м2, два ката се со две училници на секој кат, 
секоја училница има површина од 60 м2, со  санитарен простор на вториот 
кат, со површина од 18 м2, како и простор со скали со вкупна површина 
од 60 м2. 

Во функција на Факултетот се на располагање и просторните 
капацитети: (зграда, магацин, оранжерија, како и опитните и 
производствените површини), инфраструктурата и сите други капацитети 
кои се во функција на Институтот во Струмица.

4.2  Во Штип
Наставата во Штип беше организирана во зградата на Факултетот 

за рударство, геологија и политехника, а за потребите на Земјоделскиот 
факултет се користеше и дел од левиот блок на Факултетот за рударство, 
геологија и политехника. 

Во зградата на Факултетот за рударство, геологија и политехника 
во тек е изградба и опремување на Централна лабораторија, која 
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ќе биде во функција на Земјоделскиот факултет. Оваа Централна 
лабораторија ќе опслужува повеќе катедри и ќе ја сублимира целокупната 
научноистражувачка, стручна и апликативна работа на Факултетот.

 лИТЕрАТурА

Научно-стручната литература е темел на сите научни, стручни и 
апликативни истражувања. Затоа, снабдувањето со стручна литература е 
важен фактор за успешни достигнувања во земјоделската наука, воопшто. 
Списокот на научно-стручна литература е наведен подолу.
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НАучНОИСТрАЖуВАчКА рАбОТА (проекти)

Научноистражувачката работа на нашиот Факултет се согледува 
низ изработка и учество во повеќе проекти: национални, билатерални и 
меѓународни. Во академската 2007/2008 е работено тековно на следниве 
проекти:

Наслов на проектот: 
„Глобална епидемија на болестите на фитоплазмата 
од економска важност за Југоисточна Европа (Мрежа 
за фитоплазма - Епидемио)“

Вид  на проектот: меѓународен, SEE-ERA-NET,  2007-2008 г.
Главен истражувач: проф. д-р Саша Митрев (од Р. Македонија)

Наслов на проектот: 
„Добивање на хаплоиди од култура на антери 
на пиперка (Capsicum annuum L.) и нивно 
вклучување во процесот на селекција“

Вид  на проектот: меѓународен, со Република Бугарија, 2006-2008 г.
Главен истражувач: доц. д-р Лилјана Колева-Гудева (од Р. Македонија)

Наслов на проектот:
„Research bilateral joint collaboration: Control and 
prevention of grapevine yellows in Macedonia: Di-
agnosis of phytoplasmas associated to the diseases“

Вид  на проектот: меѓународен, 2006-2008 г.
Главен истражувач: проф. д-р Саша Митрев (од Р. Македонија)

Наслов на проектот: „Implementation of Novel Biotechnological Meth-
ods Towards Food Security“

Вид  на проектот: меѓународен, NATO Reintegration grant, VII.2006-
VII.2009

Супервизор: проф д-р Саша Митрев

Наслов на проектот: 
„Pyricularia grisea причинител на пламеница 
на оризот во Република Македонија и Народна 
Република Кина“

Вид  на проектот: меѓународен, со Република Кина 2007-2008 г.
Главен истражувач: проф. д-р Илија Каров (од Р. Македонија)

Наслов на проектот:
„Влијание на времетраењето на наводнувањето 
и одводнувањето на оризот по фазата метличење 
врз времето на жетвата, приносот на арпа и на 
бел ориз“

Вид  на проектот: национален, МОН, РМ, 2006-2007 г. 
Сор. истражувач: проф д-р Верица Илиева
Наслов на проектот: „Нови курикулуми за прехранбени инженери“
Вид  на проектот: CD.JEP-40065 2005-2009
Учесник во проект: доц. д-р Ацо Кузелов
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ОбЈАВЕНИ ТруДОВИ

 Научно-стручни трудови објавени во 2007 год.

1. Mitrev S., Nakova Emilija, Pejcinovski F., Angelini Elisa (2007): Geo-
graphical distribution of Bois noir phytoplasmas infecting grapevines in 
the Republic of Macedonia, Bulletin of Insectology 60 (2) ISSH 1721-
8661.

2. Mitrev S., Pejcinovski F., Nakova Emilija (2007): Presence of grapevine 
phytoplasmas in the season 2006 in the Republic of Macedonia, III Con-
gress of Ecologists of the Republic of Macedonia (in press).

3. Колева-Гудева Лилјана, Трајкова Фиданка (2007): Генетски ресурси 
на Capsicum spp. во генбанката на ЈНУ Институт за јужни земјоделски 
култури. III конгрес на еколозите на Макединија, Струга, Македонија, 
6-9.9. 2007 г. (во печат).

4. Колева-Гудева Лилјана, Трајкова Фиданка, Спасеноски, М. 
(2007): Примена на андрогенезата како метод за подобрување на 
разновидноста земјоделските култури. III конгрес на еколозите на 
Макединија, Струга, Македонија, 6-9.9.2007 г. (во печат).

5. Koleva-Gudeva Liljana, Trajkova Fidanka, Spasenoski M. (2007): Effec-
tiveness of androgenesis induced in anther culture of pepper (C. annuum 
L.) XIIIth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum 
& Eggplant 5-7 Sep. Warsaw, Poland. Progress in Research on Capsicum 
& Eggplant: 385-392.

6. Rafajlovska Vesna, Slaveska-Raicki Renata, Koleva-Gudeva Liljana, 
Jana Klopceska (2007): Spice paprika oleoresin extraction under differ-
ent conditions involving acetone and ethanol. Journal of Food, Agricul-
ture & Environment Vol.5 (2): 65-69.

7.    Koleva-Gudeva Liljana, Spasenoski M., and Trajkova Fidanka (2007): 
Somatic embriogenesis in pepper anther culture: The effect of incubation 
treatments and different media. Scientia Horticulturae, 111(2): 114-119.

8. Д. Спасов, С. Митрев, Драгица Спасова, Билјана Атанасова (2007): 
Појава нa болести, штетници и плевели кај пиперката, сорта 
куртовска капија, од расадничко производство до берба. Годишен 
зборник за заштита на растенијата, Година XVIII, Здружение за 
заштита на растенијата на Република Македонија, Скопје, 51-55.

9. Д. Спасов, Билјана Атанасова (2007): Штетни инсекти кај пиперката 
во струмичкиот регион. Годишен зборник за заштита на растенијата, 
Година XVIII, Здружение за заштита на растенијата во Република 
Македонија, Скопје, 56-61.

10. Спасова Драгица, Михајлов Љ., Илиевски М., Билјана Атанасова 
(2007): Влијание на хербицидите врз приносот и некои квалитетни 
својства на сојата. Годишен зборник за заштита на растенијата, 
Година XVIII, Здружение за заштита на растенијата на Република 
Македонија, Скопје, 120-122.

11. Dimov Zoran, Kratovalieva Suzana, Spasova Dragica (2007): Some mor-
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phological and technological characteristics of sesame (Sesamum indi-
cum L.) from Macedonia. 42nd Croatian & 2nd International Symposium 
on Agriculture, Opatia, 393-396.

12. Д. Спасов, С. Митрев, Драгица Спасова, Билјана Атанасова (2007): 
Појава нa болести, штетници и плевели кај пиперката, сорта 
куртовска капија, од расадничко производство до берба. Годишен 
зборник за заштита на растенијата, Година XVIII, Здружение за 
заштита на растенијата во Република Македонија, Скопје, 51-55.

13. Д. Спасов, Билјана Атанасова (2007): Штетни инсекти кај пиперката 
во струмичкиот регион. Годишен зборник за заштита на растенијата, 
Година XVIII, Здружение за заштита на растенијата во Република 
Македонија, Скопје, 56-61.

14. Спасова Драгица, Михајлов Љ., Илиевски М., Билјана Атанасова 
(2007): Влијание на хербицидите врз приносот и некои квалитетни 
својства на сојата. Годишен зборник за заштита на растенијата, 
Година XVIII, Здружение за заштита на растенијата во Република 
Македонија, Скопје, 120-122.

15. Winkelhausen Eleonora, Jovanovic-Malinovska Ruzica, Kuzmanova 
Slobodanka, Cvetkovska Maja, Tsvetanov Ch. (2007): Hydrogels based 
on UV-crosslinked poly(ethylene oxide) - matrices for immobilization of 
Candida boidinii cells for xylitol production. Journal of Biotechnology, 
submitted.

16. Winkelhausen Eleonora, Jovanovic-Malinovska Ruzica, Velickova Ele-
na, Kuzmanova Slobodanka (2007): Sensory and microbiological quality 
of a baked product containing xylitol as an alternative sweetener. Interna-
tional Journal of Food Properties, 10 (3), 639-649, 2007.

17. Спасова, Д., Михајлов, Љ., Илиевски, М., Атанасова, Б., Ѓеорѓиевски 
М. (2007): Влијание на хербицидите врз приносот и некои квалитетни 
својства на сојата, Зборник за заштита на растенијата во Р.М. Вол 
XVIII: 120-122.

18. Mihajlov Ljupčo and Ristova Daniela (2007): The benefits of biodiesel 
usage for environment, with special accent of biodiesel from soybean. III 
Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with international 
participation, October 6-9, 2007: 136-137.

19. Mihajlov Lj. (2007): The seedtime and the maturity groups influencing 
the number of pods per plant on soybean” Plant Science, Sofia 2007. 44, 
94-96. 

20. Ristova Daniela, Šimon S.,  Mihajlov Lj., Pejić I. (2007): Allelic poly-
morphism and genetic similarity of soybean cultivars assessed by SSR 
(microsatellite) DNA markers” 42th Croatian & 2nd International Sympo-
sium on Agriculture, February 13-16,Opatija - Croatia 2007. Book of Ab-
stracts: 72-73.

21. Kirovska Cigulevska O., Kuzelov A. (2007): Maintain and revision on 
implemented HACCP system in MIK St. Nikole R. Macedonia. Univer-
sity of food technologies Plovdiv, Food science engendering and tech-
nologies, Plovdiv 19-20 10. 2007.
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22. Kuzelov A., Kirovska Cigulevska O. (2007): The ripening processes of 
rough smoked  sausages. III Symposium of Livestock production with 
international Participation 12-14 09. 2007, Ohrid R. Macedonia . Pro-
ceedings: 365-368.  

Научно-стручни трудови објавени во Годишен зборник на трудови 
од Земјоделскиот факултет при уГД  - 2006 и 2007 г.(објавени во 
2008 год.) 

1. Стоилова, А., Русев, В., Спасова, Д., (2006): Машка стерилност 
кај памукот и можности за негова употреба, Годишен зборник на 
Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 6 (во печат).

2. Илија Каров, Саша Митрев, Билјана Ковачевиќ, Даниела Ристова, 
Емилија Накова (2006): Болести кај житните култури во Република 
Македониjа, Годишен зборник на Земјоделскиот факултет, УГД, 
Вол 6 (во печат).

3. Душан Спасов (2006): Фауна на видовите од предаторската фамилија 
Chrysopiade кај пиперката во струмичкиот регион, Годишен зборник 
на Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 6 (во печат).

4. Ацо Кузелов, Дијана Трајчова, Наталија Маркова, Биљана 
Балабанова (2006): Влијание на различни концентрации глуконо-
делта лактон врз промените на pH вредноста во процесот на зреење 
кај сировите колбаси, Годишен зборник на Земјоделскиот факултет, 
УГД, Вол 6 (во печат).

5. Љупчо Михајлов, Далибор Jованов (2006): Производни својства 
на некои сорти на соја во овчеполскиот реон, Годишен зборник на 
Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 6 (во печат).

6. Милан Ѓеорѓиевски, Душан Спасов, Драгица Спасова, Мите 
Илиевски, Билјана Атанасова (2006): Компоненти на приносот 
и принос кај некои F1 хибриди од домати, Годишен зборник на 
Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 6 (во печат).

7. Трајко Мицески, Петар Клетникоски (2006): Менаџментот со 
агрохемиската заштита на растенијата, Годишен зборник на 
Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 6 (во печат).

8. Добре Андов, Верица Илиева, Даница Андреевска (2006): 
Наследување на должината на метличката кај хибридите добиени 
со циклично вкрстување кај оризот (Oryza sativa L.), Годишен 
зборник на Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 6 (во печат).

9. Живко Давчев, Ристо Кукутанов, Иле Цанев (2006): Првични 
резултати од работата на новоконструирана (прототипна) машина 
за заштита на растенијата, Годишен зборник на Земјоделскиот 
факултет, УГД, Вол 6 (во печат).

10. Елизабета Гиразова, Милисав Иваноски, Винко Станоев (2006): 
Споредбени резултати за продуктивност кај пченица (Triticum 
vulgare L) и тритикале (Triticosecale sp.). Годишен зборник на 
Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 6 (во печат).
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11. Живко Гацовски, Ристо Кукутанов, Душан Спасов, Даниела Ристова 
(2006): Испитување на должината на периодот на вегетација, 
генетскиот потенцијал за родност и можностите за воведување 
на генотипови на хибридни пченка (создадени во Институтот за 
пченка–Кнежа, Р. Бугарија) за производство во струмичкиот регион 
на Р. Македонијa,  Годишен зборник на Земјоделскиот факултет, 
УГД, Вол 6 (во печат).

12. Живко Гацовски, Цветан Јовановски, Игор Есмеров (2006): 
Испитување на својствата генетски потенцијал за родност, должина 
на периодот на вегетација и можности за воведување на израелски 
генотипови хибридна пченка за производство во битолскиот дел на 
Пелагонија во Р. Македонија, Годишен зборник на Земјоделскиот 
факултет, УГД, Вол 6 (во печат).

13. Velichka Rodeva, Liljana Koleva-Gudeva, Stanislava Grozeva, Fidanka 
Traikova (2007): Obtaining of haploids in anther culture of pepper Cap-
sicum annuum L. and their including in the breeding process, Yearbook 
Faculty of the Agriculture, UGD, Vol. 7 (in press).

14. Илија Каров, Саша Митрев, Љупчо Михајлов, Билјана Ковачевиќ, 
Даниела Ристова, Емилија Накова (2007): Cochliobolus sativus (Ito. 
& Kurib) причинител на гниење на коренот  и стеблото и дамкавост 
на листовите кај јачменот, Годишен зборник на Земјоделскиот 
факултет, УГД, Вол 7 (во печат).

15. Лилјана Колева-Гудева (2007): Вегетативно размножување кај 
некои растителни видови во услови на in vitro, Годишен зборник на 
Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 7 (во печат).

16. Верица Илиева, Даница Андреевска, Добре Андов,  Тања Зашева, 
Наталија Маркова (2007): Споредбени испитувања на некои 
производно-технолошки карактеристики кај интродуцирани и 
стандардни сорти на ориз (Oryza sativa L.), Годишен зборник на 
Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 7 (во печат).

17. Ацо Кузелов, Дијана Трајчова, Наталија Маркова, Биљана 
Балабанова (2007): Влијание на ферментот колагеназа врз 
структурно-механичките особини на конзервите од месо, Годишен 
зборник на Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 7 (во печат).

18. Мите Илиевски, Гоце Василевски, Драгица Спасова, Милан 
Ѓеорѓиевски, Билјана Атанасова (2007): Производни карактеристики 
на компирот во струмичкиот регион за периодот 1999-2007 година, 
Годишен зборник на Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 7 (во печат).

19. Милан Ѓеорѓиевски (2007): Влијанието на условите на одгледување 
врз генетиката на маркерот ,,Број на листови меѓу цветните гранки“ 
кај доматот (Lycopersicon esculentum Mill.), Годишен зборник на 
Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 7 (во печат).

20. Трајко Мицески, Петар Клетникоски (2007): Погледи кон 
менаџментот на одржливиот развој на земјоделството, Годишен 
зборник на Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 7 (во печат).

21. Даница Андреевска, Верица Илиева, Добре Андов, Тања Зашева 
(2007): Дејството на основното ѓубриво и прихранувањето со 
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различни азотни ѓубрива врз приносот и квалитетот на прима риска–
новосоздадена сорта на ориз, Годишен зборник на Земјоделскиот 
факултет, УГД, Вол 7 (во печат).

22. Иле Цанев, Ристо Кукутанов (2007): Експлоатациони карактеристики 
на машините за редна обработка на почвата во лозов насад, Годишен 
зборник на Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 7 (во печат).

23. Ристо Кукутанов, Живко Гацовски, Душан Спасов, Даниела Ристова 
(2007): Испитување на влијанието и рокот на сеидба врз созревање 
- технолошка зрелост и генетскиот потенцијал за родност на 
генотиповите хибридна пченка (создадени на Институтот за 
пченка–Кнежа  Р. Бугарија) во струмичкиот регион на Р. Македонија, 
Годишен зборник на Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 7 (во 
печат).

24. Живко Гацовски, Цветан Јовановски, Игор  Есмеров (2007): 
Испитување на генетскиот потенцијал за родност и можностите 
за воведување во производство на генотиповите хибридна пченка 
создадени во Институтот за житни култури - Солун, Р. Грција во 
битолскиот дел на Пелагонија во Р. Македонија, Годишен зборник 
на Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 7 (во печат).

 Монографии објавени во 2008

1. Проф. д-р Љупчо Михајлов (2008): Водич за органско производство на 
домат, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
Земјоделски факултет, УГД – Штип, Скопје 2008: 1-53.

2. Доц. д-р Лилјана Колева-Гудева (2008): Водич за органско 
производство на пиперка, Министерство за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, Земјоделски факултет, УГД – Штип, Скопје 2008: 
1-59.

3. М-р Фиданка Трајкова (2008): Водич за органско производство на 
маслинка, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
Земјоделски факултет, УГД – Штип, Скопје 2008: 1-57.

ИЗДАВАчКА ДЕЈНОСТ (зборници, книги)

Факултетот 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. Во академската 2007/2008 
година се подготвени и дадени во печат два Годишни зборници и тоа:
- Годишен зборник на Земјоделски факултет, Универзитет „Гоце 

Делчев“ - Штип 2006 (во печат)
- Годишен зборник на Земјоделски факултет, Универзитет ,,Гоце 

Делчев“ - Штип 2007 (во печат)
Во академската 2007/2008 година излезе од печат книгата: 
Земјоделска фитопатологија (општ дел)
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Автори:  проф. д-р Филип Пејчиновски,  проф.  д-р Саша Митрев
Година: Скопје, 2007
Издавач: Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, ЈНУ „Институт за јужни 

земјоделски  култури “- Струмица. 

НОВ ИЗбОр НА НАСТАВЕН И СОрАбОТНИчКИ КАДАр

На 3. редовна седница на Наставно-научниот совет на Земјоделскиот 
факултет, одржана на 26.12.2007 год, а во согласност со рефератите за 
избор на еден соработник за научната област растителна биотехнологија и 
научната област земјоделско машинство, објавени во „Универзитетскиот 
билтен“ бр. 4 од 10.12.2007 год., извршен е избор во соработничко звање 
асистент: 
- м-р Зоран Поповски за научната област растителна биотехнологија и 
- д-р Зоран Димитровски за научната област земјоделско машинство.

На 6. редовна седница на Наставно-научниот совет на Земјоделскиот 
факултет, одржана на 11.6.2008 год., а во согласност со рефератот за избор 
на еден асистент за научната област ботаника, објавен во „Универзитетски 
билтен“ бр. 7 од 12.5.2008 година е извршен избор во соработничко звање 
асистент на:
- м-р Драгица Спасова за научната област ботаника.

Во тек е постапката за избор на наставник во сите звања за научната 
област физиологија на растенијата за кандидатката доц. д-р Лилјана 
Колева-Гудева.
- доц. д-р Лилјана Колева-Гудева за научната област физиологија на 

растенијата.
На 7. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделскиот факултет, 

одржана на 21.8.2008 год., покрената е постапка за избор на:
- наставник во сите звања за научната област механизација во 

земјоделското производство,
- наставник во сите звања за научната област ентомологија и
- наставник во сите звања за научната област селекција и 

семепроизводство.

ДруГИ АКТИВНОСТИ

Извештај за апликативната работа на Институтот за земјоделство 
- Струмица 

Создавање на  нови сорти на пченица и јачмен 
Во текот на 2007/2008 година, на површините од Институт за 

земјоделство - Струмица се изведени испитувања кај 6 сорти на пченица и 
4 сорти на јачмен во четири повторувања, со големина на опитна парцелка 
од 5м2, со цел, размножување и избирање на корисни генотипови во 
наредните години. 
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Со 5 претходно проучени сорти на мека пченица и 5 сорти на јачмен 
од домашно и странско потекло,  се формираа 15 комбинации на пченица 
и 15 различни комбинации на јачмен со меѓусебно вкрстување. Од 
комбинациите со јачмен 10 се со просто вкрстување, 2 се со повратно 
вкрстување, а 3 се со сложено вкрстување, а комбинациите со пченица се 
со повратно вкрстување. 

Од хибридните потомства во F1 генерација беа засеани околу 15 
комбинации на јачмен и 12 комбинации на пченица, од секоја комбинација 
беше засеано по 3-4 редови со должина од 1m.      

Во F2 генерација беа засеани хибридни семиња од 17 комбинации на 
јачмен и 20 комбинации на пченица во F2 и F3 генерација, со различен број 
на редови од секоја комбинација (4-20), зависно од семенскиот материјал 
на претходната година. 

По пат на индивидуален избор од претходната година, избрани 
се околу 70 видови на растенија засеани за размножување во текот на  
2007/2008 година.

Обнова и одржување кај сортите на пченица и јачмен
Во  текот на  2007/2008 година се засеани линии од по 2000 класа за 

обнова на семенскиот материјал од сортата  мека пченица мила,  од сортите 
тврда пченица:  ива,  мина, ангела и победа, и јачмен: хит, извор, егеј и 
македо. Во текот на вегетацијата е извршена селекција на линиите, кои се 
несоодветни на сортата, а останатите линии ќе послужат за предосновно 
семе во наредните години.

Семепроизводство на високи категории на семе од пченица, 
јачмен и тритикале 

Во текот на  2007/2008 година  на површините од Институтот за 
земјоделство се засеани: предосновно семе од сортата пченица мила на 
површина од 1,5 hа и се добиени вкупно 5.850 кг и баргала 0,18 hа се 
добиени 710 кг, јачмен хит на површина од 0,5 hа се добиени 1.980 кг,  
извор 0,3 hа се добиени 1.200 кг,  македо 3,2 hа се добиени 4.590 кг и егеј 
0,2 hа се добиени 560 кг, тритикале сорта триглав 0,25 hа се добиени 
1.120 кг; основно семе сорта на пченица мила 16,2 hа се добиени 82.170 
кг, јачмен сорта хит 3 hа се добиени 12.190 кг, тритикале сорта триглав 
3 hа се добиени 2.530 кг. Семенскиот материјал добиен од категоријата 
предосновно семе и основно семе е висококвалитетен. 

Испитување и квалитет на семенски материјал и издавање на 
сертификати 

Во лaбораторијата за семеконтрола е извршено испитување на 
квалитетот на семенскиот  материјал од следниве култури:

• пченица 1.028.000 кг, јачмен 140.000 кг, пченка  131.800 кг, пченка 
168.250.000 број на семки, фуражни култури 26.000 кг, цвеќе 5,5 
кг, тревни смески 1.895 кг, градинарски култури 16.906,18 кг и 
градинарски култури 5.805.400 број на семки.
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Испитување на биолошката ефикасност на пестициди
Извршено е испитување на биолошката ефикасност на фунгицидот 

СОЛФО ЛИ, фунгицид против пепелницата во лозарството. Испитувањето 
е извршено на два локалитета, опитот е поставен по методот на линеарни 
редови во 4 повторувања со големина на опитната парцелка од 30 м. 
Фунгицидот за испитување е поднесен од фирмата „Агропин“ - Скопје. 

Сортови опити од МЗШВ - Управа за семе и саден материјал
За испитување на новосоздадени сорти и нивно воведување во 

производство и внесување во сортната листа на РМ во 2007/2008 година 
на површините од Институт за земјоделство-Струмица се поставени 
опити од повеќе култури. Испитувањето на секоја сорта е вршено во 
4  повторувања рандомизиран блок-систем, со големина на основната 
парцелка од 5м2. Испитувани се следниве култури:

• пченица 6 сорти, тритикале 2 сорти, јачмен 2 сорти, диња 2 сорти, 
морков 3 сорти, домати 6 сорти, краставици 6 сорти, карфиол 3 
сорти, зелка 13 сорти, лубеница 5 сорти, грашок 2 сорти, спанаќ 
2 сорти, тиквичка 3 сорти, пченка (ФАО 300) 3 сорти,  пченка 
(ФАО 400) 2 сорти, пченка (ФАО 500) 3 сорти, пченка (ФАО 700) 
2 сорти.

Извештај за апликативната работа на Институтот за земјоделство 
- Штип 

Создавање нови сорти на соја и хибриди пченка 
Во текот на 2008 година, на површините од Институт за земјоделство 

- Штип, изведени се испитувања на 25 сорти и линии на соја, со големина 
на опитна парцелка до 5м2, со цел, размножување и избирање на корисни 
генотипови во наредните години.

Во првата година се засеани родителски парови на хибридна пченка 
со потекло од Р. Бугарија, на површина од 1 hа на парцелите во Овче 
Поле.

Со 15 претходно проучени сорти на соја од домашно и странско 
потекло се формираа 25 комбинации со меѓусебно вкрстување. 

Од хибридните потомства во F1 генерација беа засеани 20 комбинации 
со по едно до три растенија.      

Во F2 генерација беа засеани хибридни семиња од 17 комбинации 
сорта на соја.  

Обнова и одржување на сортите на соја и сончоглед
Во 2008 година со линии соја од F2 и F3 генерација, со различен број 

на редови, зависно од семенскиот материјал од претходната година е 
засеана вкупна површина од околу 0,25 hа.

 Во текот на вегетацијата е извршена селекција на линиите, кои се 
несоодветни  на сортата, а останатите линии ќе послужат за предосновно 
семе во наредните години.
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Семепроизводство на високи категории на семе од соја, сончоглед, 
пченица и јачмен

Со предосновен семенски материјал од сортите на соја илинденка и 
пела засеани се вкупно 4 hа на парцелите во Овче Поле.

На површините во Штип–Балван се засеани 6 hа со основен семенски 
материјал од соја илинденка и  1 hа сончоглед од сортата сонце.

Од површините во Штип–Балван се издвоени 21.130 кг. натурално 
семе на јачмен СС 1 генерација од сортата хит и 39.630 кг. натурално семе 
пченица СС 1 генерација од сортата мила. Овие количини се сместени  во 
магацините на опитниот центар во Овче Поле.  

Во моментот на изготвување на овој извештај е започнато со 
доработување на семенскиот материјал од пченица и јачмен.

Семепроизводство на семиња од други култури
На парцелите од опитниот центар во Овче Поле се насеани следниве 

култури за семепроизводство:
• тиква - голосемена - 2hа; диња - десертна 5 2,3 hа; лубеница 

кримсон свит 1 hа; пипер - куртовска капија 1hа; пипер питреф 
0,2 hа.

Испитување на квалитетот на семенски материјал и издавање 
на сертификати. 

Во лабораторијата за семеконтрола во Штип е извршено испитување 
на квалитетот на семенски материјал од 1.606,125 кг семе од јачмен и од 
пченица и за овие количини се издадени сертификати.
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9.4.  ФАКулТЕТ ЗА МуЗИчКА уМЕТНОСТ

Формирање

Факултетот за музичка уметност, како високообразовна установа 
во состав на Државниот универзитет ,,Гоце Делчев“ од Штип, е основан 
во пролетта 2007 година,  а со работа започна во учебната 2007/2008 
година.

Наставата беше организирана на неколку локации во Штип: Дом на 
култура „Ацо Шопов“, просториите на поранешен Пионерски дом и на 
Педагошки факултет.

Ентузијазмот и посветеноста на наставниот кадар и студентското 
тело во најголема мера ги ублажија генералните просторни проблеми 
и недостатокот на неопходни инструменти и помагала (како што í 
прилега на единица која се занимава со истражување на духовни, а не на 
материјални вредности). Сепак, се надеваме дека идните извештаи нема 
да ја имаат оваа тема во својата содржина.

Засега, Факултетот е единствана уметничка единица на Универзитетот. 
Таа карактеристика се зголемува и чувствува регионално, па и пошироко. 
Имено, на целиот Балкан постојат џез оддели; само уште на три локации: 
Софија, Солун и Атина (последниве две се неакредитирани од својата 
матична земја). Одделите за етнокореологија се реткост, особено ако се 
насочени кон македонската традиционална песна и игра. Овие два оддела 
се единствени по својата содржина во нашава држава.

Покрај уметничките дисциплини, во помала или поголема мерка 
(па дури и цели оддели и програми), застапена е и науката за музиката, 
односно музикологијата, и задолжителните теоретски дисциплини 
кои истражуваат одделни аспекти на музиката: хармонија, историја, 
контрапункт итн.

Наставата секако е организирана според акредитираниот елаборат, 
од страна на Одборот за акредитација на Р. Македонија, и започна со 
следниве оддели:

-  Етнокореологија
-  Музичка теорија и педагогија
-  Инструментален оддел
-  Џез студии.
Минатата година се подготвуваше почетокот на уште еден оддел, кој 

ќе се активира со почетокот на учебната 2008/2009 година. Тоа е Одделот 
за соло пеење.

Покрај доблестите, специфичноста на музичките студии носи и 
свои проблеми кои настануваат најчесто во допир со општите одредби 
од Законот за високото образование, Болоњскиот процес и, не ретко, 
од Ректорската управа на Универзитетот. Ова е најчесто резултат на 
недоволно разбирање за специфичноста на оваа дисциплина (секако и 
неможноста на наставниот кадар понекогаш да ја опише и аргументира таа 
специфичност). Но, секогаш постои добра волја, а одредбите се доволно 
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флексибилни. Ова го споменувам бидејќи илустрацијата за работата на 
Факултетот не би била реално потполна ако не се знае дека многу напор 
и време на собирите на Наставно-уметничко-научниот совет се трошеше 
токму поради гореспоменатото, а сè со цел да не се западне во академски 
дремеж (комодитет условен од слепо почитување на општите одредби, со 
самоволна интерпретација на истите…), туку да се афирмира и усовршува 
методологијата на работа, а со тоа и академското опкружување на секој 
наставник и студент, според принципите на логичното и фер размислување 
и она што активно (не само на збор) го унапредува знаењето.

Да споменеме за илустрација само една специфика, која се јавува 
на почетокот на академскиот живот на нашите студенти  - услов за упис 
на Факултетот за музичка уметност е проверка на знаења и вештини 
(популарно – „приемен испит“), што не е случај во останатите единици 
на Универзитетот. 

Но ова не е филозофски извештај, па да му се вратиме на емпиризмот.
Во минатата академска година, студиите беа додипломски (прв 

циклус) во траење од четири години, односно осум семестри. Елаборатот 
кој содржи Предлог-програма за втор циклус на студии (мастер) е при крај 
на својата изработка и се надеваме ќе започне (по успешно акредитирање) 
порано од вообичаеното заокружување на четиригодишен додипломски 
циклус.

Можноста за избор, како важен фактор на современото високо 
образование, се обезбедува преку избор на оддел и можност за избор на 
предмети (изборни и опциони предмети).

Студентот во еден семестар изучува наставни единици чиј вкупен 
збир на кредити е триесет. За дипломирање му се потребни вкупно 240 
кредити.

По успешно исполнување на сите предвидени предуслови за 
дипломирање, студентите се здобиваат со звања одредени од одделните 
единици на Факултетот, и тоа:

• дипломиран музички изведувач - (инструмент), Bachelor of Music 
(BM) in Performance - (инструмент);  

• дипломиран џез музичар, Bachelor of Music (BM) in Jazz Studies;  
• дипломиран музички педагог – теоретичар, Bachelor of Music in 

Education (BMEd.); 
• дипломиран етнокореолог,  Bachelor of Music Science (BMSc.) in 

Ethnocoreology.

ИЗбОр НА ДЕКАН

На почеток, по препорака на ректорот Сашо Митрев, функцијата в.д. 
декан ја извршуваше доцент м-р Илчо Јованов. По истекот на предвидениот 
законски рок и по предлог на Наставно-уметничко-научниот совет (на 
седницата одржана на 10.4.2008 год.) и со усвојување на препораката 
од страна на ректорот, доц. м-р Илчо Јованов е промовиран во декан со 
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редовно звање.
На седницата на Советот, одржана на 27.5.2008 год., доц. Антонијо 

Китановски е предложен и промовиран на функцијата продекан за 
настава.

Структура на вработени

1. М-р Валентина Велковска-Трајанова – доцент
2. Владимир Јаневски – асистент
3. Марјан Јанковски – доцент
4. М-р Илчо Јованов – доцент
5. Антонијо Китановски – доцент
6. М-р Бранка Костиќ – асистент
7. М-р Владимир Лазаревски – доцент
8. Д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска – доцент
9. Ангеле Михајловски – асистент
10.  Георги Мицанов – доцент
11.  М-р Владимир Николов – асистент
12.  Илија Пејовски – вонреден професор
13.  М-р Кирил Рибарски – вонреден професор
14.  М-р Александар Секуловски – доцент
15.  Христо Стојановски – асистент
16.  М-р Татјана Џорлева – доцент
17.  Д-р Милица Шкариќ – вонреден професор

Факултетот засега не вработува административен кадар.
За регулација на правните аспекти се грижи правникот Ванчо Павлов.

КАТЕДрИ

Факултетот е организиран во четири оддели:

- Музичка теорија и педагогија
- Етнокореологија
- Џез студии
- Вокално–инструментален оддел (со пододдел – соло пеење).

ИЗВЕШТАЈ ОД ОДрЖАНИТЕ СЕДНИцИ НА НАСТАВНО-
НАучНИТЕ СОВЕТИ

На  Првата седница  на ННС на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, одржана на 9.7.2007 
година, е извршено конституирањето на Советот со 10  наставници и 5 
соработници.

На истата седница од страна на ректорот на Универзитетот за в.д. 
декан на Факултетот е избрана доц. м-р Илчо Јованов. На седницата 
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е предложена и прифатена потребата за ревидирање на постојните 
наставни програми на Факултетот за музичка уметност, како и подготовка 
и изработка на  предметните програми и организирање на работата на 
Факултетот.

На Втората седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за 
музичка уметност, одржана на 4.12.2007 година, е расправано за избор 
на рецензентски комисии за избор на наставници во насловни звања 
и соработници по конкурсот од 2.11.2007 год. и исправка од 3.11.2007 
година.

Третата  седница е одржана на 19. 12. 2007 година и е расправано по 
единствената точка од Дневниот ред - Утврдување на Студиска програма 
на Факултетот за музичка уметност во Штип.

На седницата од 26.12.2007 година, ННС на Факултетот има донесено 
одлуки за извршен избор на соработници во звањето асистент за наставно-
уметничката област вокално  пеење.     

На наредната седница на ННС на Факултетот, од 24.1.2008 година, 
се донесени одлуки за формирање на рецензентски комисии за избор на 
наставници во насловни звања по наставно-уметничките области: пијано, 
флејта, обоа, контрабас и бас гитара, како и  џез ударни инструменти.

На седницата од 13.3.2008 година, ННС на Факултетот расправаше  
главно за избор на наставници во насловни звања за наставно-уметничките 
обаласти: обоа, контрабас и бас гитара, џез ударни инструменти, пијано 
и флејта.

На седницата на ННС на Факултетот од 26.3.2008 година,  Наставно-
научниот совет расправаше за бројот на студентите за запишување 
во прва година во учебната 2008/09 година на Факултетот за музичка 
уметност, како и разгледување на модел за спроведување на колоквиум  и 
утврдување на потреба од  распишување на Конкурс за избор на наставник 
во насловно звање за наставно-уметничката област вокално пеење.

На седницата на ННС од 10.4.2008 година се расправаше за предлагање 
и утврдување на кандидати за избор на декан, како и предлагање на број 
на студенти за запишување во прва година во учебната 2008/09 година. 
На седницата  за  можен декан е предложен досегашниот в.д. декан доц. 
м-р Илчо Јованов.

На седницата од 27.5.2008 година, ННС расправаше за предлагање 
и  избор на кандидати за продекан за настава и формирање на 
рецензентска комисија за избор на наставник за наставно-уметничка 
област вокално  пеење по Конкурсот од  17.4.2008 година.  Така, за 
продекан за настава на Факултетот за музичка уметност е избран доц. 
Антонијо Китановски.  

На седницата на ННС на Факултетот се расправаше и е донесена одлука 
за  избор на  м-р Борис Трајанов  во насловно звање вонреден професор 
за наставно-уметничката област вокално пеење, како и утврдување на 
потребата за избор на  еден наставник за наставно-уметничката област 
вокално-инструментална полифонија,  методика за музичка настава и 
двајца корепетитори за Вокално-инструменталниот оддел. 
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пОСТИГНАТИ рЕЗулТАТИ НА СТуДЕНТИТЕ пО ОДДЕлНИТЕ 
прЕДМЕТИ НА ЕДИНИцАТА

Уште една средба со специфичноста на музиката, како академска 
дисциплина… 

Имено, големиот број на разновидни вештини и теоретски 
дисциплини кои се неопходни (особено во првите две години од студиите) и 
организирани во поголем број на наставни единици, помножено со бројот 
на оддели (четири), нè доведува до една голема цифра што доведува до 
бесцелност при опишување на резултатите по одделни предмети.  

Од друга страна, постигнатите резултати и способноста за музичка 
изведба (која е единствено валидно мерило) се слушаат! 

Беа слушнати на Годишниот концерт, на промотивните настапи 
во Скопје за време на Саемот на високото образование, во Струмица, 
Кавадарци, Кочани, Куманово, Дојран и Штип за време на турнејата која 
го промовираше целиот Универзитет.  

Заклучок е дека за краток период, добар дел од студентите музички 
се надградија до можност да настапуваат на речиси професионално ниво. 
Ова е особено важно ако се земе предвид дека за некои дисциплини (на 
пример џезот) не постои формално средно образование. 

Првата академска година на Факултетот за музика (повторно ќе 
споменеме, каде што се истражува духовноста), беше во голема мерка 
насочена кон продлабочување на инспиративните струи и потенцијали на 
студентите што резултира во такви извонредни јавни претставувања на 
самите студенти, на Факултетот, а со тоа и на  целиот Универзитет.

Со малку зборови кажано – мошне успешна академска година.  

 ТЕХНИчКА ОпрЕМЕНОСТ 

Факултетот поседува доволен фонд на музички инструменти за 
започнување на работата. Неопходно е зголемување на овој фонд со нов 
инструментариум, особено од професионална класа. Само мал дел од 
постоечките, всушност, беше распакуван бидејќи се неопходни просторни 
услови за сместување на истите, задоволување на акустички предуслови 
и така натаму.

прОСТОрНИ уСлОВИ 

Немањето адекватно просторно решение беше веќе на двапати 
споменато во овој документ. Единствениот најбитен предуслов за 
квалитетно одвивање на наставата се токму просторните услови. Откако 
тие ќе бидат задоволени може да се зборува за техничка опременост (што 
подразбира простор каде ќе биде инсталирана опремата), за литература 
(библиотека), меѓународна соработка и низа други помалку видливи но 
есенцијални квалитети, како привлекување студенти и наставен кадар, 
развивање на духовен белег на целата институција итн.
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Реновирање и адаптација на зградата на старото медицинско 
училиште  сè уште не е завршена, но и кога ќе биде ќе ги задоволува 
потребите на Факултетот за можеби не повеќе од една година.  

Надлежните органи од Универзитетот, кои мораа за краток период да 
обезбедат неброено многу организациони предуслови за старт на целиот 
потфат, сторија сè да им овозможат поповолни услови за остварување 
на наставните планови на наставниците од Факултетот. Наставниците, 
пак, од своја страна не беа пребирливи, ниту категорични во своите 
основни просторни барања. Оттаму, наставниот план не претрпе никакви 
последици и покрај непостоење на основен комодитет. 

Повторно, изразуваме надеж дека догодишниот извештај нема да 
содржи текст со ваков опис на просторните услови.

 
лИТЕрАТурА

Веќе споменавме дека нема обезбеден простор за музичка 
библиотека.

Речиси целиот фонд на книги кој беше употребен во наставата беше 
од приватните колекции на наставниците. При работата на одделни 
наставни содржини, поттикната беше употребата на Интернетот, како 
извор на информации што покажа одлични резултати. 

Усовршување на програмите и зголемување на фондот на скрипти 
специјално креирани според логиката која ќе биде основен белег на овој 
Факултет е приоритет во наредната година.

 НОВИ ИЗбОрИ НА НАСТАВЕН И СОрАбОТНИчКИ КАДАр
    
На седницата од 26.12.2007 година, ННС на Факултетот има донесено 

одлуки за извршен избор на Благица Поп-Томова, соработник во звањето 
асистент за наставно-уметничката област вокално  пеење.     

На седницата од 13.3.2008 година, на ННС на Факултетот е потврден  
изборот на наставници во насловни звања за наставно-уметничките 
области: 

• обоа,  доц. маг. Владимир Лазаревски
• контрабас и бас гитара, доц. Иван Бејков
• џез ударни инструменти, доц. маг. Александар Секуловски
• пијано, доц. маг. Емилија Потевска
• флејта, доц. маг. Дарко Митев.

На седницата на ННС  од 27.5.2008 година  е донесена Одлука за  
избор на  м-р Борис Трајанов  во насловно звање вонреден професор за 
наставно-уметничката област вокално пеење.
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уМЕТНИчКИ И НАучНОИСТрАЖуВАчКИ прОЕКТИ, 
ТруДОВИ, ИЗДАВАШТВО, КОНцЕрТНИ И ДруГИ АКТИВНОСТИ 

 Ангеле Михајловски, асистент  
 
1. Тековни активности на ФМУ како асистент по предметот пијано.
2. Асистент на Педагошки факултет при УГД по предметите 

Музички инструмент и Методика на музичко образование и 
воспитување.

3. Учесник во проект од музичко-сценска дејност на НУ Центар за 
култура „Ацо Ѓорчев“ - Неготино, како музички гостин на Божиќниот 
концерт.

4. Асистент на веб-администраторот на УГД при дизајнирањето на веб-
страницата на ФМУ.

5. Учесник на Завршниот концерт на ФМУ во јуни 2008 год.
6. Учесник на свеченоста по повод започнувањето на новата академска 

2008/2009 година.

Владимир Јаневски, асистент
Оддел за етнокореологија

1. Концертна активност
- Годишен концерт на ФМУ -  Штип, мај 2007 год.
- Концерт МАКЕДОНСКИ МУЗИЧКИ ДИЈАЛЕКТИ, Даут пашин 

амам, покровител: Влада на Р. Македонија, проект: Година на 
македонскиот јазик, мај 2008 год.

- Промотивни концерти со ФМУ – Штип, Струмица, Дојран, 
Кавадарци, Куманово, Кочани, Штип, август 2008 год.

- Настап пред вицепремиерот на Р. Кина, во Скопје и Охрид, септември 
2008 год.

- Фестивал  КОЗАРА ЕТНО, Р. Српска, јули 2008 год. 
- Концерт на конференцијата на Институтот за етнологија и 

антропологија, Охрид, септември 2008 год. 

2. Истражувачка активност
- Во с. Блатец, етнички предел Малешево, март 2008 год.
- Фестивал за народни игри и песни с. Ињево, етнички предел 

Радовишко Поле, мај 2008 год.
- Во с. Лешок, етнички предел Долни Полог, октомври 2008 год.
- Етнички предел Мала Преспа, Р. Албанија, октомври – ноември 2008 год.

3. Семинари и конференции
- Струшка музичка есен, тема: Од теренско истражување до сценска 

адаптација, септември 2008 год.
- Институт за етнологија и антропологија, тема: Трансформација и 

раслојување на некои горни облеки од Македонија, Охрид, септември 
2008 год.



Годишен извештај

137

- Институт за фолклор, тема: Народните ора прикажани во 
текстилната орнаментика, Охрид, октомври 2008 год.

- Холандија, Хорн – Амстердам, Семинар за традиционална игра.  

4. Изготвување на програми и прирачници, биро за развој на 
образованието

- Подготовка на Наставен план и програма за VII, VIII и IX одделение 
за сите основни училишта, за предметот Тaнци и народни ора.

- Подготовка на Прирачник за наставници за VII, VIII и IX одделение 
за сите основни училишта, за предметот: Тaнци и народни ора.

- Подготовка на Наставен план и програма за VII одделение за сите 
основни училишта, за предметот: Музичко образование, дел Народно 
музичко творештво.

- Подготовка на Наставен план и програма за I година, средно музичко 
образование, профил Традициски играч – пејач, предмет Народно 
пеење.

- Подготовка на Наставен план и програма за I година, средно музичко 
образование, профил Традициски играч – пејач, предмет Репертоар.

М-р Валентина Велковска-Трајановска, доцент

• Добитник на Годишната награда на Општина Центар - „Феникс“ за 
2007 година, за постигнувања во музичката култура.

• Композицијата „Преобразување“ за гудачки квартет на Валентина 
Велковска-Трајановска беше дел од програмата на престижниот 
Фестивал за современа музика „Ostrava days 2007“, како еден од 
помладите поканети композитори. Мора да се потенцира дека 
нејзиното учество на овој фестивал, како единствен композитор од 
Р. Македонија, Универзитет „Гоце Делчев“, Факултет за музичка 
уметност во Штип, е од исклучително значење за афирмацијата на 
нашата земја, меѓу останатото на сите пропагандни материјали за овој 
фестивал Македонија е издвоена како „ festival highlights “. Покрај 
останатото, како стипендијата за учество на фестивалот, Велковска-
Трајановска имаше можност за презентација на творештвото и е 
еден од селектираните композитори кои добија изведба (вклучувајќи 
и изработка на аудио запис) на дело на фестивалот. Фестивалот е 
организиран на исклучително високо ниво и е етаблиран во Република 
Чешка, како еден од најдобрите интернационални фестивали и 
институти за современа музика.

Останати изведби на дела:

• Кон карпите - Концерт на „Денови на македонска музика 2008“ во 
Скопје, Концерт на Скопско лето 2008 во Скопје „На изворите“.

• The Transfiguration (Преобразување) - Концерт на Диотима квартет 
од Франција на „ДММ 2008“ во Скопје; Концерт на Сонар квартет 
на „ Ostrava Days 2007 “ во Острава, Република Чешка, 2007 год.; 
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Концерт на Алеа квартет на „Денови на македонска музика” 2007 
год. во Скопје.

• Омен - Концерт на Скопско лето 2008 во Скопје „На изворите“.

Останати активности:

• 2008 - Асистент на селекторот за манифестацијата „31. Денови на 
македонска музика 2008“.

• 2008 - Член на Комисија за доделување на наградата „Георги 
Божиков“ за најдобра и најуспешна изведба на дело од македонски 
композитор за претходната  година.

• 2007 - Член на претседателство на Сојузот на композитори на 
Македонија.

• 2007 - Асистент на селекторот за манифестацијата „30. Денови на 
македонска музика 2007“.

• 2007 -Член на Комисија за доделување на наградата „Георги Божиков“ 
за 2006 година.

• 2007 - Член на Комисија за доделување на наградата „Панче Пешев“ 
за најдобро и најуспешно дело од македонски композитор за 2006 
година.

• 24.2.2007 г. -  Член на жири за Македонскиот национален избор на 
песна за „Евровизија 2007“.

Д-р Стефанија лешкова-Зеленковска, 
доцент, и м-р Валентина Велковска-Трајановска, доцент 

• Подготовка и реализација на приемните испити 2007/2008 и 
2008/2009 година (Солфеж, Основи на хармонија). 

• Подготовка на додипломските наставни програми за Одделот за 
МТП. 

• Подготовка на постдипломските наставни програми за одделите за 
музичка теорија.

Д-р Стефанија лешкова-Зеленковска, доцент

• Учество на IV International Scientific Conference, Современи 
тенденции во образованието, со трудот „Мултикултурализмот и 
апликацијата во негувањето на музичката традиција во Република 
Македонија во XXI век (изработувачи на народни инструменти)“ во 
Охрид, јуни 2008 год.

• Прифатен труд на Annual Conference na Society for Musicology in 
Ireland, Waterford, мај 2008 год., со трудот „The DJ culture in Skopje“.

• Член на рецензентски комисии.
• Член на Универзитетскиот сенат.
• Член на комисии за одбрана на магистерски испити на ФМУ - Скопје. 
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М-р бранка Костиќ, асистент

Во сезоната 2007/2008, м-р Бранка Костиќ-Марковиќ објави научен 
текст во единственото македонско стручно музиколошко списание 
„Музика“ во издание на СОКОМ (Костиќ-Марковиќ, б. 2007. „Теориските 
и практичните консеквенци од дигиталното архивирање на музичкиот 
фолклор“ (I дел). Музика, год. 10 бр. 13. Скопје: СОКОМ, стр. 11-28). Исто 
така, таа беше промотор и рецензент на најновиот албум на познатата 
етно-група „Синтезис“, насловен како „Идентитет“, и автор на стручна 
рецензија за нивното ДВД издание „Лајф  ин Скопје“, каде е снимен 
нивниот настап со Македонската филхармонија. Двете рецензии потоа беа 
објавени на македонски и на англиски јазик од неколку важни домашни 
и странски гласила и помогнаа во реализација на лиценцната продажба 
на споменатите изданија на светскиот пазар. М-р Костиќ-Марковиќ, 
во рамките на програмата на Телевизија Телма во сезоната 2007/2008 
оствари 20 авторски емисии со бројни прилози за актуелните македонски 
музички случувања на полето на уметничката музика (класика, етно, џез 
и др.) и реализираше над 30-тина интервјуа со врвни домашни и светски 
музички уметници, меѓу кои и со Зубин Мехта, Рустем Хајрудиноф, 
Дејвид Герет, Дитер Кристенсен, Елзи Данин-Иванчич, Симон Трпчески, 
Благој Нацоски и др.   

1. Во рамките на курсот Семинар по етномузиколоија, кој се 
одвиваше во рамките на летниот семестар, студентите од Одделот за 
етнокореологија, под раководство на нивниот наставник м-р Бранка 
Костиќ - Марковиќ, организирано го посетија Институтот за фолклор 
„Марко Цепенков“ во Скопје. Заради практична примена и проверка на 
своите теориски знаења за методологијата на научното истражување 
и техниките на пишување на научен труд, тие ја имаа можноста да ја 
разгледаат библиотеката и нејзините предметни и авторски каталози, да 
го остварат своето прво библиографско истражување и да ги формираат 
своите први работни библиографии, откривајќи ги книгите и списанијата 
кои ќе им помогнат во пишувањето на своите први семинарски трудови. Во 
оваа посета, студентите разговараа и со библиотекарот, кој ги запозна со 
комплексноста на библиотекарската работа, како и со уникантниот фонд 
на книги со кој располага Институтот за фолклор „Марко Цепенков“, но 
и со актуелните проблеми со кои се соочува реткиот музичко-фолклорен 
материјал, заради неговата (не)заштитата. Исто така, студентите имаа 
можност одблиску да се запознаат со професијата етномузиколог, преку 
посетата на Етномузиколошкиот оддел  во овој институт и да разговараат 
со неговиот раководител, кој само за нив го опиша работниот ден на еден 
научник и им го презентираше својот најнов научен труд, кој беше во 
подготвителна фаза за печатење.      

За времетраење на првата студентска година, во рамките на курсевите 
Етномузикологија (Народна песна 1 и 2), студентите по Етнокореологија 
организирано посетија и неколку концерти (на групата „Синтезис“, 
„Бистрик“ и „Тони Китановски и Грег Хопкинс со Македонската 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

140

филхармонија“), по кои заедно со нивниот наставник, м-р Бранка Костиќ 
- Марковиќ, отворија стручна дискусија за различните стилизации на 
музичкиот фолклор, за неговата сценска презентација, неговата употребата 
во современ контекст, но и сè почестите негативни и неуспешни обиди 
на негово мешање со другите жанрови. Ваквите искуства, студентите 
ги оценија, како особено драгоцени заради нивното воведување во 
новинарско-рецензентскиот аспект на нивната идна професија. Доколку 
по завршувањето на студиите тие решат да работат во медиумите, секако 
дека им е од голема помош ова менторско градење на критички став кон 
сите појави кои го допираат музичкиот фолклор. 

Студентите по Eтнокореологија од првата генерација на 
Факултетот за музичка уметност на Универзитетот „Гоце Делчев# во 
Штип, покрај редовните студентски задачи беа активно вклучени и во 
претставувањето на Факултетот и Универзитетот и пред пошироката 
јавност. Тие со програма од различни етнографски целини од нашата 
земја, на високопрофесионален начин сценски го презентираа богатото 
македонскио музичко-фолклорно богатство на: Саемот за образование 
и наука во Скопје, на Првиот годишен концерт на ФМУ во Штип и на 
Концертниот карван низ шест македонски градови (Струмица, Дојран, 
Кочани, Кавадарци, Куманово, Штип), каде заедно со своите колеги 
од другите оддели го афирмираа својот факултет на најдобриот можен 
начин, предизвикувајќи големо внимание кај многубројната публика. 
Оваа сложена и атрактивна програма, студентите по Eтнокореологија ја 
подготвија под раководство на нивниот наставник Владимир Јаневски и 
стручњакот од практиката Горанчо Ангелов. 

Содржините на споменатите концерти на ФМУ - Штип се одвиваше 
со стручно подготвено сценарио кое го реализираа студентите-водители 
Елена Стевковска и Сашко Атанасов од Одделот за етнокореологија, под 
менторство на нивниот наставник м-р Бранка Костиќ - Марковиќ. 

2. Покрај големиот број на активности на студентите, Факултетот за 
музичка уметност во Штип го карактеризира и големата ангажираност 
на неговите професори во афирмацијата на својата матична институција. 
Веќе по првата официјална покана на најмладиот факултет за музика 
во државава за учество на меѓународен собир, во голема конкуренција 
од врвни научници, дури на тројца професори од ФМУ-Штип им беа 
прифатени научните реферати и ставени во официјалната програма. 
Тие, од 4 до 8. септември 2008 година, се претставија на Меѓународниот 
симпозиум за музика и игра одржан во Струга во организација на светски 
познатиот Интернационален совет за традиционална музика (ICTM - 
International Council for Traditional Music - Study Group for Music and Dance 
in Southeastern Europe). Професорите м-р Бранка Костиќ – Марковиќ  
(етномузиколог), м-р Валентина Велковска – Трајановска (композитор) 
и Владимир Јаневски (етнолог) со овој настап во друштво на светски 
познати научници од целиот свет (меѓу кои и Susanne Ziegler, Germany, 
Dieter Christensen, USA/Germany, и Elsie Ivancich Dunin, USA/Croatia) го 
претставија својот факултет на највисоко ниво и го најавија присуството 
на оваа најмлада високообразовна институција во Р. Македонија на 
светските научни собири во иднина.
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Д-р Милица Шкариќ, вонреден професор

Професор по предметите: Пијано, Камерна музика и Методика по 
пијано на Факултетот за музичка уметност, како и професор по предметот 
Музички инструмент на Педагошкиот факултет.

Од самото отворање на Универзитетот „Гоце Делчев“, вон. проф. д-р 
Милица Шкариќ беше ангажирана за изработка на наставните програми 
на Одделот за пијано при Факултетот за музичка уметност. 

Проф. Шкариќ изработи додипломска програма која им овозможува 
на студентите по пијано да се здобијат со вештини од четири важни 
подрачја: пијано интерпретација, методика по пијано, камерна музика 
и корепетиција. Со овие вештини, по дипломирањето, студентите се 
оспособени да работат како концертни изведувачи, професори по пијано 
или уметнички соработници (корепетитори). Наставната програма 
овозможува и откривање на афинитетите на студентот за некои од 
наведените подрачја, со што тој може да се определи за понатамошно 
нивно усовршување на постдипломските студии.

Проф. Шкариќ во моментот ги изработува постдипломските студии 
на Одделот за пијано.

За предметот Музички инструмент, кој проф. Шкариќ го предава 
на Педагошкиот факултет, таа изработи учебник, од којшто одредени 
содржини се обработени за електронско учење во рамки на тековниот 
Темпус проект на Универзитетот.

М-р Татјана Џорлева, доцент

− Настап по повод отворањето на Универзитетот „Гоце Делчев“.
− Концерт на Балканскиот фестивал во Даут Пашин амам, октомври 

2007 год.
− Настап на Годишниот концерт на Факултетот, заедно со доц. м-р 

Емилија Потевска.

М-р Владимир лазаревски, доцент

− Во март 2008 г., настап во Њујорк, САД, со музичкиот квартет „Music 
Progressive quartet“ како дел од културната програма на македонскиот 
културен центар, поддржана од Министерството за култура на РМ.

− Во јули 2008 настап со Македонска филхармонија, на отворањето 
на Фестивалот Охридско лето, концерт со светски познатата Џеси 
Норман.
 
Антонијо Китановски, доцент

Во академско-организационите структури на Универзитетот 
и Факултетот за музичка уметност, Китановски ги извршуваше 
функциите:
− член на Универзитетскиот сенат (до неговото промовирање во 
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продекан за настава; неговото место во Сенатот го зазема доц. м-р. 
Владимир Лазаревски);

− член на Комисијата за меѓународна соработка;
− претседател на Уписната комисија на Факултетот;
− дизајнер на најголемиот дел од програмата на Одделот за џез 

студии;
− продекан за настава (главни краткорочни цели: усовршување на 

програмата за додипломски студии на Факултетот и подготовка на 
елаборати за мастер програми). 
Како професионален изведувач и композитор на меѓународната сцена, 

постојано настапува на елитни интернационални фестивали, концертни 
сцени и одржува мастер класи по гитара и современ џез израз.

Во сите негови активности се вклучени неговите постојани 
соработници, членови на неговите музички состави; доц. м-р Александар 
Секуловски  и доц. Иван Бејков.

 
Избор од концертни активности:

• Скопски џез фестивал 2007 г.
− Тони Китановски и Черкези оркестар
− Тони Китановски квартет со Грег Хопкинс
− гостин на настапот на Дерек Тракс.

• Лент фестивал, Марибор (најголемиот словенечки музички 
фестивал).

• Рио Локо фестивал, Тулуз, Франција.
• Солистички концерт со Македонската филхармонија, април 2008 г.
• Настап во организација на Македонскиот културен центар во Софија, 

Бугарија, и предавање на музичката академија „Владигеров“ на тема 
„Филозофија и практика на современиот џез“.

• Балкан Фивер фестивал, Виена, Австрија.
• Коцерти во Ротердам, Антверп, Штудгарт, Франкфурт, Копенхаген, 

Брисел итн.

Соработува со реномираната издавачка куќа ЕНЈА од Минхен и 
„паблишинг“ компанијата Ентер Медиа, исто така од Минхен.

Неговиот албум насловен „Гранична земја“ доби низа признанија 
и извонредни критики од музички критичари од Европа, САД, Канада, 
Аргентина и др., меѓу кои и „Албум на годината“ од најтиражниот 
германски дневен весник „Франкфуртер Алгемајне Цајтунг“.
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М-р Владимир Николов, асистент

Учество во проекти во периодот 7/2007 – 9/2008 г.

8-9/2008 г.  SERTAB ERENER & TULUĞ TIRPAN WITH THE
METROPOLE ORCHESTRA: TURKEY NOW 2008 FESTIVAL
(Концерти во ротердам, амстердам – Холандија во оКтомври 2008 г.)
Аранжер (на поголемиот дел од репертоарот)
http://www.metropoleorkest.nl/mco_page//concertdetail/97949
8/2008 г. DAVID LIEBMAN WITH THE BARGA JAZZ ORCHESTRA
прва награда за аранжман на интернационален џез фестивал
(Концерти во Барга, италија)
Аранжер
http://barganews.com/bargajazz/
7/2008 г. Светлана Палада: INDIGO CHILD
(снимање сингл - нови сад, срБија)
Аранжер, гитарист, пијанист, продуцент
6/2008 г. ETTORE MARTIN & LES QUARTETTES STRING QUARTET
CORPO ACUSTICO (цд издание, италија)
Композитор, аранжер
http://www.caligola.it/records.php
5/2008 г. BALKANOPOLIS WITH THE METROPOLE ORCHESTRA
LIVE AT EUROVISION SONG CONTEST 2008  (Белград, срБија)
Аранжер (сплет на песни во ревијалниот дел на Евровизија 2008 г.)
4/2008 г. ANDY NARREL & KARIM ZIAD WITH THE METROPOLE 
ORCHESTRA
(Концерти во Холандија )
Аранжер
http://www.metropoleorkest.nl/mco_page/detail/6089
9-11/2007 г. BALKANOPOLIS WITH THE METROPOLE
ORCHESTRA: KINGDOM OF BALKANOPOLIS  
(прогласен за најдоБар Концерт во срБија во 2007, издаден на двд)
Аранжер и продуцент (на целосното издание)
http://www.balkanopolis.com
http://www.multimediarec.co.yu
7/2007 г. тројка: Которарт ‘07
(авторсКи Концертен настап во Котор, црна гора)
Гитарист, композитор
http://www.pobjeda.co.me
6-7/2007 г. тројка: PATH  
(цд издание, во процес, сКопје - маКедонија)
композитор, аранжер, гитарист, пијанист
http://www.myspace.com/aptrio
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9.5.  ФАКулТЕТ ЗА ИНФОрМАТИКА

Формирање 

Почетоците на делување на Факултетот за информатика датираат од 
оснoвањето на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Кон крајот на јуни 
2007 година вработените на Факултетот за информатика ги спроведоа 
уписите на првата генерација на студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“. 
Во текот на летото 2007 година, вработените на овој Факултет ги направија 
спецификациите за компјутерска опрема наменета за Универзитетот, а во 
септември истата година беше конституиран и Наставно-научниот совет 
на Факултетот. 

Во почетокот, со Одлука на Матичната комисија на Универзитет 
„Гоце Делчев“, во склоп на Факултетот за информатика влегоа тројца 
наставници и шестмина соработници по информатика и еден наставник 
и тројца соработници по математика, т.е. вкупно четворица наставници 
и деветмина соработници. Овој наставен кадар ја покриваше наставата 
во првиот семестар не само на матичниот факултет, туку и на останатите 
факултети каде што се слушаат предметите Основи на информатика 
и Математика. Во текот на првиот семестар, кон наставниот кадар 
се приклучи и вон. проф. Јордан Живановиќ, кој држеше настава по 
предметите Математика и Информатика на Факултетот за рударство, 
геологија и политехника како и на Земјоделскиот факултет. Кон крајот на 
2007 година, на Факултетот му пристапија уште тројца соработници, така 
што во летниот семестар во учебната 2007/2008 година наставниот кадар 
на Факултетот броеше петмина наставници и 12 соработници.

Во почетокот на учебната 2007/2008 година беше формиран Наставно-
научниот совет (ННС) на Факултетот на кој беа донесени важни одлуки за 
работата на Факултетот. 

Во учебната 2007/2008 година на Факултетот се запишаа околу 
230 студенти. Според Конкурсот за новата учебна 2008/2009 година е 
предвидено на Факултетот во Штип да се запишат 450 студенти, со што 
се отвора и дисперзирана паралелка во Струмица со 100 студенти. Според 
Конкурсот, во учебната 2007/2008 година се очекува на Факултетот за 
информатика при Универзитетот „Гоце Делчев“ да се запишат вкупно 
550 студенти, што во целост го оправдува формирањето на Факултетот 
за информатика. 

Избор на декан 

На четвртата седница на ННС, одржана на 9.4.2008 година, беше 
донесена Предлог-одлука за избор на доц. д-р Владо Гичев за декан на 
Факултетот за информатика, која  ректорот на Универзитетот проф. д-р 
Саша Митрев ја потврди. На петтата седница на ННС беше донесена 
Предлог-одлука за избор на доц. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за 
продекан на Факултетот, што исто така беше потврдена од ректорот.
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Структура

Факултетот за информатика го следи мотото на Универзитетот 
„студентот во центарот на вниманието“ и е секогаш отворен кон 
студентите. Моментално Факултетот за информатика брои 5 наставници и 
12 соработници, вработени во постојан  работен однос и двајца наставници 
во насловно звање доцент, кои ги извршуваат своите постдокторски 
активности на Хаваи, САД. 

Наставници:
- доц. д-р Владо Гичев, декан
- доц. д-р Татјана Пачемска-Атанасова, продекан
- вон. проф. д-р Солза Грчева
- вон. проф. д-р Јордан Живановиќ
- доц. д-р  Цвета Мартиновска
- насл. доц. д-р Магдалена Пунчева
- насл. доц. д-р Нинослав Марина 

Соработници на Факултетот за информатика се:
- м-р Александра Милева, асистент
- м-р Цветанка Матракоска, асистент
- м-р Благој Делипетров, асистент
- м-р Сања Пановска, асистент
- м-р Влатко Јовановски, асистент
- м-р Билјана Златановска, асистент
- м-р Игор Стојановиќ, асистент
- м-р Методи Главче, асистент
- Марјан Џидров, помлад асистент
- Ѓорги Димов, помлад асистент
- Лимонка Лазарова, помлад асистент
- Александар Крстев, помлад асистент
- Наташа Максимова, помлад асистент

Покрај наставниот кадар, на Факултетот во постојан работен однос 
се вработени: 

- една техничка секретарка, 
- еден економ,
- две хигиеничарки и
- четири чувари.

КАТЕДРИ

Во моментот на Факултетот постојат четири катедри:
- Катедра за применета информатика,
- Катедра за софтверско инженерство,
- Катедра за компјутерско инженерство,
- Катедра за математика
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Интенција на Факултетот е да развива сопствени кадри. Ова 
значи дека со стекнување на докторати, актуелните соработници ќе се 
вклучуваат како наставници на своите катедри, а понатаму ќе развиваат и 
нови катедри на Факултетот.  

Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети

До сега на Факултетот за информатика се одржани шест седници на 
Наставно-научниот совет, а на 21. 8.2008 г. е закажана седмата седница. 

Шестата седница на Наставно-научниот совет беше одржана на 
1.7.2008 година, во 10 часот, на Факултетот за информатика. На оваа 
седница беа донесени следниве одлуки:
1. Донесување на Одлука за формирање Рецензентска комисија за 

избор на Александра Милева во звање асистент;
2. Донесување на Одлука за формирање на Конкурсна комисија за 

упис на студенти во учебната 2008/09 година на Факултетот за 
информатика;

3. Донесување на Одлука за упис на студенти на дисперзираните студии 
на Факултетот за информатика во Струмица;

4. Донесување на Одлука за формирање Рецензентска комисија за 
учебникот „Дигитална логика“ од  доц. д-р Цвета Мартиновска.  
Петтата седница на Наставно-научниот совет е одржана на 11.6.2008 

година, во 14 часот, на Факултетот за информатика. На оваа седница беа 
донесени следниве одлуки:
1. Одлука за утврдување на предлог-кандидат за продекан на Факултетот 

за информатика;
2. Одлука за покренување иницијатива за предвремен премин  од 

доцент во вонреден професор на доц. д-р Владо Гичев и доц. д-р 
Цвета Мартиновска;

3. Одлука за реизбор на Александра Милева во асистент и покренување 
иницијатива за премин од помлад асистент во асистент;

4. Изгласување  на датуми  за полагање  на испитите и завршните 
испити.
Четвртата седница на Наставно-научниот совет се одржа на 9.4.2008 

година во просториите на Педагошкиот факултет во 14 часот.  На оваа 
седница беше донесена следнива Одлука:
1. Одлука за утврдување предлог-кандидат за декан на Факултетот за 

информатика.
Третата седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за 

информатика се одржа на 17.3.2008 година во просториите на Педагошкиот 
факултет во 14 часот. На седницата беа донесени следниве одлуки :
1. Одлука за организација на наставата за вонредни студенти;
2. Донесување на Одлука за утврдување на модел на колоквиум;
3. Донесување на Предлог-одлука за запишување на студенти во прва 

година во учебната 2008/09 година на Факултетот за информатика.
Втората седница на Наставно-научниот совет се одржа на 26.12.2007 
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година во просториите на Педагошкиот факултет во 14 часот. На оваа 
седница беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за избор на соработници по објавени реферати во 

Универзитетски билтен бр.4 од 10 декември 2007 година;
2. Одлука за разгледување и усвојување на студиските програми на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ - Факултетот за информатика.  

постигнати резултати на студентите по одделни предмети на 
единицата 

Во текот на изминатите испитни сесии (февруарска, априлска и 
јунска), студентите на Факултетот по информатика ги постигнаа следниве 
резултати.

•	 Февруарска испитна сесија
– На 10.1.2008 год., предметот Современо е-општество го положиле 

вкупно 100 студенти и ги покажале следниве резултати: со оценка 10 
- шест студенти, со оценка 9 - шест студенти, со оценка 8 - дваесет и 
седум студенти, со оценка 7 - триесет и девет студенти  и со оценка 
6 - дваесет и двајца студенти.

– На 12.2.2008 год. предметот Современо е – општество  го положиле 
вкупно 69 студенти и ги покажале следниве резултати: со оценка 10 - 
еден студент, со оценка 9 - еден студент, со оценка 8 - десет студенти, 
со оценка 7 - дваесет и еден студент и со оценка 6 - триесет и шест 
студенти.

– На 15.2.2008 год., предметот Математика 1 го положиле 123 студенти 
од вкупно 194 пријавени студенти и ги покажале следниве резултати: 
со оценка 10 - девет студенти, со оценка 9 - седум студенти, со оценка 
8 - седумнаесет студенти, со оценка 7 - четириесет и еден студент, и 
со оценка 6 - четириесет и девет студенти. Не положиле 71 студент.
•	 Априлската испитна сесија

– На 22.4.2008 година, предметот Основи на електротехника го 
положиле сите 17 пријавени студенти и ги покажале следниве 
резултати: со оценка 7 - четири студенти , со оценка 6  - тринаесет 
студенти. 

– На 16.4.2008 година, предметот Е-општество го положиле вкупно 13 
студенти од 16 пријавени студенти и ги покажале следниве резултати:  
со оценка 9 - еден студент, со оценка 8 - двајца студенти, со оценка  
7- тројца студенти  и со оценка 6 - седум студенти.  Испитот не го 
положиле тројца  студенти, а двајца не се јавиле на испит.

– На 10.4.2008 година, предметот Математика 1 го положиле вкупно 
5 студенти  од 32 пријавени студенти  и ги  покажале следниве 
резултати: со оценка 7 - еден студент, со оценка 6 - четири студенти. 
Испитот не го положиле 27 студенти.

– На 7.4.2008 година, Основи на програмирање го положиле вкупно 
23 студенти  од 43 пријавени студенти  и ги покажале следниве 
резултати:  со оценка 7 - четири студенти, со оценка 6 - деветнаесет 
студенти. Испитот не го положиле 20 студенти.
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•	 Јунска испитна сесија
– На 30.6.2008 година, предметот Електротехника го положиле 

вкупно 9 студенти  од 10 пријавени  студенти и ги покажале следниве 
резултати: со оценка  – 8 четири студенти и со оценка 6 - пет студенти. 
На испитот не се јавил еден студент.

– На 18.6.2008 година, предметот Германски јазик го положил 1 студент 
од 1 пријавен, со оценка 10.

– На 18.6.2008 година, предметот Основи на програмирање го положиле 
вкупно 11 студенти  од 34 пријавени  студенти и ги покажале следниве 
резултати: со оценка 9 - еден студент, со оценка 8 - двајца студенти, 
со оценка 7 - тројца студенти  и со оценка 6  - пет студенти. Испитот 
не го положиле 23 студенти.

– На 3.7.2008 година, предметот  Електроника го положиле вкупно 
162 студенти  од 179 пријавени  студенти и го покажале следниве 
резултати: со оценка  10 - дваесет и осум, со оценка 9 - дваесет и 
четири, со оценка  8 - триесет студенти,  со оценка 7 - триесет и  пет 
и со оценка 6 - четириесет и  пет студенти. Испитот не го положиле 
17 студенти.

Техничка опременост 

Факултетот за информатика е сместен во центарот на Штип, во 
просториите на поранешниот Работнички универзитет. Моментно е 
опремен со четири компјутерски лаборатории со околу 200 компјутери, 
од кои во Предавална бр.1 има 84 компјутери, во 

Предавална бр. 2 има 24 компјутери, во Предавална  бр.3 има 77 
и во Предавална бр. 4 има 33 компјутери за успешно реализирање на 
наставата. 

Има седум канцеларии и секоја канцеларија е опремена со телефон 
и компјутер, со што во канцелариите има околу 20 компјутери, 20 
телефони, еден фотокопир, два печатача,  два телевизора, 11 камери и сл. 
Во наредните две  години на приземјето од објектот ќе се гради  голем 
амфитеатар  со капацитет за околу 250 студенти и ќе се оспособат уште 
три големи училници за околу 80 студенти, ќе има своја библиотека, 
портирница, книжарница и студентско бифе.  Паралелно ќе се доградат 
уште 2 ката, кои ќе бидат опремени со компјутерски лаборатории со 
најсовремена опрема. Се предвидува дека на Факултетот во сите четири 
години ќе студираат околу 2.000 студенти. 

просторни услови

Наставата и вежбите на Факултетот за информатика во учебната 
2007-2008 година се реализираа во Домот за детско творештво „Вита Поп 
Јорданова“ во Штип. На 31 мај 2008 година, ректорот на универзитетот 
„Гоце Делчев“, проф. д-р Саша Митрев, во присуство на Министерот за 
информатичко општество на РМ, Иво Ивановски, свечено ги отвори новите 
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простории на Факултетот во поранешниот Работнички универзитет. Со 
тоа Факултетот за информатика доби четири компјутерски лаборатории 
со околу двесте компјутери, со седум канцеларии за професорите и 
асистентите и може слободно да се каже дека е најдобро опремен Факултет 
во државава, па и пошироко. 

литература 
За предавањата и вежбите од овие два семестра се служевме со 

различна литература од повеќе автори и тоа:
Основи на програмирање:

– „Programming and Problem solving with C++”, N. Dale, C. Weems, M. 
Headington.
Основи на електротехника: 

– „Геомагнетни и електромагнетни мерења и стандарди за квалитет“, 
Темпус проект, Т. Делипетров, Ж.. Рассон, Г. Дума.

– „Електромагнетизам 1“, Мирјана Јоноска – ПМФ
– „Електромагнетизам 2“, Мирјана Јоноска - ПМФ

Електроника:
– „Електроника“, Милчо Ристов, ПМФ
– „Електроника“, М. Камиловски, ФЕИТ
– „Електронски мерења“, М, Камиловски, ФЕИТ

Оперативни системи:
– „Оперативни системи“, Борислав Џорџевиќ, Драган Плескоњиќ, 

Немања Мачек.
Софтверски процеси: 

– The capability Maturity Model: huidelines for improving the software 
Process Software Process Modeling  Victor R. Basili Software Engineer-
ing A PRACTITI ONER’S  Roger S. Pressman
линеарна алгебра:

– „Линеарна алгебра“ од Наум Целаковски. 

Научноистражувачка работа 
Освен наставната дејност, наставничкиот кадар на Факултетот се 

занимава со научна и апликативна дејност. Така во тек имаме еден Темпус 
проект, еден билатерален проект со Р. Турција и еден со НР Кина. Во тек се 
преговори со фирми од стопанството за кои ќе изработуваме апликативни 
проекти.

Објавени трудови 
Објавени стручни и научни трудови и презентации:
•	 публикации во ISI (журнали со импакт фактори) и други 

меѓународни журнали

1. Gicev, V. and Trifunac, M.D. Permanent Deformations and Strains in a 
Shear Building Excited by a Strong Motion Pulse, Soil Dynamics and 
Earthquake Engineering, vol. 27, issue 8, August 2007, 774-792.
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2. Gicev, V. and Trifunac, M.D. Energy and Power of nonlinear waves in 
a seven story reinforced concrete building, Journal of Indian Society of 
Earthquake Technology, 2007 (in press).

3. Gicev, V. and Trifunac, M.D. Rotations in a Seven Story Reinforced Con-
crete Hotel accompanying Nonlinear Waves During Earthquake Excita-
tion, поканет труд на првиот Workshop за ротациона сеизмологија, 
Menlo Park, CA, 17-20 Sep. 2007

4. Gicev, V. and Trifunac, M.D. Rotations in a Shear Beam Model of a 
Seven-Story Building Caused by Nonlinear Waves During Earthquake 
Excitation, прифатен за публикување во Structural Control and Health 
Monitoring, 2008.

•	 Објавени  стручни и научни трудови и презентации на 
	 доц. д-р Татјана пачемска

1. Татјана Атанасова – Пачемска: Моделирањето при решавање на 
текстуална задача, Нумерус XXXII\ 1 октомври 2007.

2. Татјана Атанасова – Пачемска: Квалификациите и компетенциите 
на европскиот наставник, VI научна конференција на ГАУ, Штип, 
23.05.2007, Зборник на трудови (во подготвка).

3. Татјана Атанасова – Пачемска, Соња Петровска: Integration of Е- 
learning in the Curriculum of Math Teaching Methods on the Pedagogical 
Faculty for the Preparatory Class, Tehnologija-Informatika-Obrazovanje 
4, PMF Novi Sad i Institut za pedagoska Istrazivanja, Beograd, 26-27. 
01.2007, Зборник на апстракти; (во подготвка).

•	 Објавени стручни и научни трудови и презентации на 
	 доц. д-рцвета Мартиноска

1. Martinovska Cveta. (2007) A Web-based System for Delivering Informa-
tion about User’s Mental Health, INFOTEH, Jahorina, Bosna i Herce-
govina.

2. Gacovski Zoran, Martinovska Cveta, Kraljevski Ivan, Arsenovski Sime. 
(2007) Multiple Criteria Decision-Making for Selection of Mobile Base 
Station Location. ETAI 2007, Ohrid, Macedonia.

Издавачка дејност (зборници, книги)
Факултетот за информатика сè уште не започнал со издавање на 

зборници, но сепак е издаден учебник „Дигитална логика“ од доц. д-р 
Цвета Мартиновска (рецензија во „Универзитетскиот билтен“ на УГД). 
Исто така, доц. д-р Татјана Пачемска ги има издадено следниве учебници: 
„Математика“ за Економски факултет и „Математика“ за второ и трето 
одделение за основното деветгодишното образование. 

Исто така, доц. д-р Татјана Пачемска е член на Државна комисија 
за натпревар по Математика за основно образование, член на ОО на VIII 
Балканска олимпијада за Математика до петнаесет години, член на ОО на 
IV конгрес за Математика во Македонија (со меѓународно учество).  
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Нови извори на наставен и соработнички кадар
Новиот избор на наставнички и соработнички кадар се одвиваше 

на 30.7.2007 година, кога беа избрани м-р Игор Стојановиќ за асистент, 
Наташа Максимова за помлад асистенти и Васко Кокаланов за асистент. 

Други активности 
преглед на студиски програми
Студиските програми за додипломски студии на Факултетот за 

информатика беа акредитирани пред почетокот на првата учебна година, 
а во тек е акредитација на програмите за втор циклус на  академски 
универзитетски студии. Овие програми се компатибилни со Европскиот 
кредит-трансфер систем, со што на студентите им се дава можност за 
широка мобилност во рамките на Европската унија. За таа цел е дадена 
можност по завршувањето на третата година студентот да се здобие со 
звање инженер по информатика, а по завршување на четвртата година со 
академско звање дипломиран инженер по информатика.

Мисија на Факултетот
Со формирањето на Универзитетот „Гоце Делчев“, градот Штип 

се оформи, како научен и образовен центар не само во источниот дел 
на нашата држава, туку и пошироко. Во овој контекст е и мисијата на 
Факултетот за информатика. Со концентрација на  високо-научни профили 
(наставници и соработници) од областа на информатичките технологии и 
применетата математика, основната мисија на Факултетот е да оформи 
високостручни кадри, кои ќе бидат подготвени веднаш да се вклучат во 
стопанството. Освен тоа, мисија на Факултетот е преку Институтот за 
информатика да биде директно поврзан со стопанството, преку нудење на 
решенија, нивна имплементација и одржување, сè со цел да придонесе за 
развој на регионот. 

Визија
Потпирајќи се главно на сопствени кадри, во следните три до пет 

години Факултетот ќе брои меѓу десет и петнаесет наставници и триесетина 
асистенти од сите профили на информатичките технологии. Со тоа ќе се 
отворат можности за негово ширење и формирање на нови насоки. Освен 
додипломските, веќе од оваа година ќе бидат организирани и втор циклус 
на академски универзитетски студии (магистерски студии). Во наредните 
две години, објектот на Факултетот ќе се догради со уште два ката, 
така што ќе има голем амфитеатар за околу 250 студенти и најмодерни 
компјутерски лаборатории, предавални и помошни простории.

цел 
Основна цел на Факултетот за информатика е наставата, односно 

едукација на идни информатичари. Освен наставата, уште во текот на 
студирањето студентите ќе бидат вклучени во реални проекти, со што 
веднаш по завршувањето на Факултетот ќе бидат оспособени да се вклучат 
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во стопанството. Од друга страна, наставниот кадар освен настава има 
задача да работи на научноистражувачки и апликативни проекти, сè со 
цел подигање на рејтингот на Факултетот.

  
9.6.  ВИСОКА ЗДрАВСТВЕНА ШКОлА   

Формирање
Високата здравствена школа во Штип е високообразовна единица 

во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип. Формирана е на 
27.3.2007 год., според  Законот за основање на Државен универзитет „Гоце 
Делчев” во  Штип („Сл. весник на Р. Македонија” бр. 40/2007). На  првиот 
состанок, одржан на 10.7.2007 год., во просториите на некогашниот 
Работнички универзитет беше утврдена организационата  поставеност  
на оваа  школа. 

На 7.12.2007 год. Високата здравствена  школа донесе Одлука за 
конституирање на Наставнички совет во состав:

проф. д-р Никола Камчев 
проф. д-р Билјана Ѓорѓевска
проф. д-р Гордана Панева
проф. д-р Ѓорѓи Шуманов
проф. д-р Стеван Петрушев
предавач м-р Ленче Николовска 
предавач м-р Невенка Величкова
асистент м-р Васка Панова
помлад асистент Мишко Милев
помлад асистент Марина Данилова
студент Марија Гичева
студент Стефан Димитров

Избор на директор
На  9.7.2007 год., проф. д-р Никола Камчев е именуван за в.д. директор 

на Високата здравствена школа, а воедно и за член на Ректорската управа 
при Универзитетот „Гоце Делчев”, додека на 19.5.2008 год. е именуван за 
директор на Високата  здравствена  школа. 

На 15.6.2007 год., проф. д-р Никола Камчев е избран за член на 
Универзитетскиот сенат при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип.

Структура    
Високата здравствена школа во Штип, академската 2007/2008 година  

ја започна со следниот наставен кадар (вработен во редовен работен 
однос):

проф. д-р Никола Камчев (директор)  
проф. д-р Ѓорѓи Шуманов
проф. д-р Гордана Панова
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проф. д-р Билјана Ѓорѓеска
проф. д-р Стеван  Петрушев 
предавач  м-р Ленче Николовска
предавач  м-р Невенка Величкова
Стручни соработници (вработени во редовен работен однос):
асистент м-р Васка Панева 
помлад асистент Мире Спасов
помлад асистент Евица Бојаџиева
помлад асистент Мишко Милев
помлад асистент Даница Дончовска
помлад асистент Ангела Маролова
помлад асистент Мелса Стефанова
помлад асистент Марина Данилова
помлад асистент Валентина  Велкоска-Накова
помлад асистент Тоше Крстев
помлад асистент Катарина Смилков
помлад асистент Даринка Ѓоргиева.
Во вториот семестар од оваа академска година, на работно место 

технички  секретар на  Високата  здравствена  школа е поставена Бистра 
Василева.

На 28.6.2007 год. за членови  на Универзитетскиот  сенат  се избрани  
проф. д-р Ѓорѓи Шуманов и проф. д-р Стеван Петрушев. На 27.7.2007 
год. проф. д-р Билјана Ѓорѓеска е назначена за член на Комисијата за 
соработка со универзитети во земјава и во странство, проф. д-р Стеван 
Петрушев за член на Комисијата за научна дејност, а проф. д-р Гордана 
Панева е избрана за член на Комисијата за студентски стандард.  

На 13.2.2008 год. проф. д-р Билјана Ѓорѓеска е избрана за 
раководител, а помлад асистент Евица Бојаџиева за секретар на Академски 
универзитетски студии од втор циклус на Високата здравствена школа.  

Катедри
Во состав на Високата здравствена школа во Штип постојат две 

катедри, и тоа:
– Катедра за претклинички предмети
– Катедра за клинички предмети

На Катедрата за претклинички предмети се соединети фундаментални 
медицински предмети, како што се: Биохемија, Хемија, Биологија со 
хумана генетика,  Цитологија и др., додека на Катедрата за клинички 
предмети се соединети сите клинички медицински предмети. 

Извештај  за  одржаните  седници  на  Наставничкиот  совет 
Во академската 2007/2008 година Наставничкиот совет на Високата 

здравствена школа одржа (16) шеснаесет седници на кои се донесоа важни 
одлуки и ставови поврзани со ефикасното дејствување на оваа школа, 
како и за успешното реализирање на целокупниот наставен процес. Исто 
така, на овие состаноци  се усвојуваа наставните програми за сите три 
студиски насоки, во сите шест семестри. Беше утврдена програмата и 
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наставните планови  за  специјалистичките студии кои би требало да се 
реализираат во седмиот и осмиот семестар. 

Извештај од сите одржани седници  на Наставничкиот совет

1. Прва редовна седница на Наставнички совет
– Одржана на 10.7.2007 год.
– Записник
– Дневен ред
– Заклучоци: 
– конституирање на Наставнички совет;
– назначување на в.д. директор;
– организациона поставеност на ВЗШ.
2. Втора редовна седница на Наставнички совет

– Одржана на 13.7.2007 год.
– Записник
– Дневен ред
– Заклучоци:
– разгледување на студиските програми за сите три насоки;
– формирање на Комисија за изработка на Нацрт-статутот на ВЗШ;
– поделба на наставни предмети;
– утврдување на предлог - член на Универзитетски сенат.
3. Трета редовна седница на Наставнички совет

– Одржана на 13.7.2008 год.
– Записник
– Дневен ред
– Заклучоци:
– разгледување на програмските содржини по сите предмети за 

првиот семестар;
– дополнување на Статутот на Универзитетот; 
4. Четврта редовна седница на Наставнички совет

– Одржана на 29.8.2007 год.
– Записник
– Дневен ред
– Заклучоци:
– утврдување на термини за колоквиумски недели;
– утврдување на термини за феријална пракса.  
5. Петта редовна седница на Наставнички совет

– Одржана на 19.9.2007 год.
– Записник
– Дневен ред
– Заклучоци:
– прегледување на правилници на Универзитетот;
– утврдување на Распоред на часови за прв семестар.
6. Шеста редовна седница на Наставнички совет

– Одржана на 7.12.2007 год.
– Записник
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– Дневен ред
Одлуки

– Одлука за конституирање на Наставничкиот совет на 
– Високата здравствена школа;
– Одлука за информација за постигнатиот успех од прв колоквиум;
– Одлука за утврдување на термини за завршните испити.
7. Седма редовна седница на Наставнички совет

– Одржана на 17.1.2008 год.
– Записник
– Дневен ред

Одлуки
– Одлука за признавање на испити на студенти запишани на 

Високата здравствена школа;
– Одлука за утврдување на вонредни сесии за редовните и 

вонредните Студенти;
– Одлука за доставување до надлежната служба за решавање 

на статусот на студентот Миле Величковски - со потврда од 
Одделението за психијатрија. 

8. Осма редовна седница на Наставнички совет
– Одржана на 22.1.2008 год.
– Записник
– Дневен ред.
9. Деветта редовна седница на Наставнички совет

– Одржана на 4.2.2008 год.
– Записник
– Дневен ред

Одлуки
– Одлука за учество на Национален информативен ден;
– Одлука за признавање на испити на студенти запишани на 

Високата здравствена школа;
– Одлука за учество на симпозиум.
10. Десетта редовна седница на Наставнички совет
– Одржана на 13.2.2008 год.
– Записник
– Дневен ред

Одлуки
– Одлука за Проект за академски универзитетски  студии од втор 

циклус;
– Одлука за избор на раководител и секретар на академски 

универзитетски студии од втор циклус; 
– Одлука за одредување на просторија за академски универзитетски 

студии од втор циклус; 
– Одлука за организирање на академски универзитетски студии од 

втор циклус;
– Одлука за планирани кандидати на академски универзитетски 

студии од втор циклус. 
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– Одлука за формирање на Наставно-научен колегиум за 
универзитетски академски  студии од втор циклус; 

– Одлука за Наставна програма на академски универзитетски 
студии од втор циклус.

– Заклучок по разгледано Барање од помлад асистент Даница 
Дончовска.

11. Единаесетта редовна седница на Наставнички совет
– Одржана на 18.3.2008 год.
– Записник
– Дневен ред

Одлуки
– Одлука за начинот на оценување на вонредните студенти на 

Високата здравствена школа;
– Одлука за модел на колоквиум;
– Одлука за подготовка на Конкурс за запишување на студенти на 

Високата здравствена школа;
– Одлука за став по матура, успех и успех по матура.
12. Дванаесетта редовна седница на Наставнички совет
– Одржана на 3.4.2008 год.
– Записник
– Дневен ред

Одлуки
– Одлука за утврдување на кандидат за избор на директор на 

Високата здравствена школа;
– Одлука за утврдување на потреба од прием на помлад асистент по 

клинички предмет.
13. Тринаесетта редовна седница на Наставнички совет
– Одржана на 10.6.2008 год
– Записник
– Дневен ред

Одлуки
– Одлука за распределба на часови и предмети;
– Одлука за ангажирање на професори;
– Одлука за договор на испити.
14. Четиринаесетта редовна седница на Наставнички совет
– Одржана на 18.6.2008 год.
– Записник
– Дневен ред

Одлуки
– Одлука за формирање на Комисија за упис на студенти во учебната 

2008/2009 год.;
– Одлука за утврдување на специјалистички студии;
– Одлука за избор на одговорно лице за уредување на веб-страница 

на Високата здравствена школа;
– Одлука за активирање на службените електронски пошти;
– Одлука за Конкурс на национални проекти;
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– Одлука за утврдување на потреби од професори, виши предавачи, 
предавачи, млади асистенти и асистенти од редот на доктори 
специјалисти.

15. Петнаесетта редовна седница на Наставнички совет
– Одржана на 15.7.2008 год.
– Записник
– Дневен ред

Одлуки
– Одлука за прифаќање на извештај за едногодишна работа на 

Високата здравствена школа;
– Одлука за формирање на Комисија за примопредавање на 

просторот од  вториот кат на Детското одделение;
– Одлука за користење на годишен одмор.
16. Шеснаесетта редовна седница на Наставнички совет
– Одржана на 19.8.2008 год.
– Записник
– Дневен ред

Одлуки
– Одлука за реновирање на просториите на ВЗШ;
– Одлука за согласност од НС за запишување на специјализации и 

академски универзитетски студии од втор и од трет степен.

постигнати резултати на студентите по одделни предмети на 
Високата здравствена школа

Наставниот кадар на Високата здравствена школа  во првиот и 
вториот семестар на академската 2007/2008 год. реализираше настава по 
следниве предмети:

прв семестар
Предмет Наставник

Анатомија
Проф. д-р Ѓорѓи Шуманов
Асс. Евица Бојаџиева
Асс. Ангела Маролова
Асс. Даница Дончовска

Биохемија
Проф. д-р Билјана Ѓорѓеска
Асс. Катарина Смилков
Асс. Даринка Ѓорѓиева

Биологија со хумана генетика Предавач м-р Невенка Величкова
Асс. Мишко Милев

Цитологија Проф. д-р Стеван Петрушев
Асс. Мире Спасов

Нега на болен 1
Предавач м-р Ленче Николовска
Асс. Валентина Велкоска-Накова
Асс. Тоше Крстев



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

158

Биофизика Проф. д-р Тодор Делипетров
Асс. Марјан Делипетров

Хемија 1
Проф. д-р Билјана Ѓорѓевска
Асс. Катарина Смилков
Асс. Даринка Ѓорѓиева

Заштита при работа 
во лабораторија

Проф. д-р Никола Камчев
Асс. Мелса Стефанова
Асс. Марина Данилова

Англиски  јазик Драган Донев
Германски јазик Драгана Коцева
Руски  јазик Јане Јованов
Француски јазик М-р Ана Канарева
Комуникациски вештини Проф. д-р Гордана Панева
Медицинска  социологија Проф. д-р Владо Петров
Втор  семестар
Предмет Наставник

Физиологија
Проф. д-р Владимир Трајковски
Асс. Мире Спасов
Асс. Ангела Маролова
 Асс. Даница Дончовска

Биохемија
Проф. д-р Билјана Ѓорѓеска
Асс. Катарина Смилков
Асс. Даринка Ѓорѓиева

Хистологија со ембриологија Предавач м-р Невенка Величкова
Асс. Мишко Милев

Микробиологија со 
паразитологија

Предавач м-р Невенка Величкова
Асс. Евица Бојаџиева

Нега на болен 2
Предавач м-р Ленче Николовска
Асс. Валентина Велкоска-Накова
Асс. Тоше Крстев

Имунологија 
 Проф. д-р Никола Камчев
Асс. Мелса Стефанова
Асс. Марина Данилова

Биостатистика со 
информатика

Проф. д-р Ѓорѓи Шуманов
Асс. Марина Данилова

Основи на дефектологијата Проф. д-р Гордана Панева
Асс. м-р Васка Панова

Исхрана и диететика М-р Нако Наков
Социјална медицина  Проф. д-р Ѓорѓи Шуманов
Лабораториски техники и 
апаратури Проф. д-р Билјана Ѓорѓевска

Хемија 2
Проф. д-р Билјана Ѓорѓевска
Асс.  Катарина Смилков
Асс. Даринка Ѓорѓиева
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Физикална медицина 1 Предавач м-р Ленче  Николовска
Асс. Тоше Крстев

Геријатрија  Проф. д-р Никола Камчев
Позитивна психологија Проф. д-р Ленче  Милошева

Во наставата по одделни предмети беа ангажирани: проф. д-р Владо 
Петров и проф.   д-р Ленче Милошева од Педагошкиот факултет, проф. д-р 
Тодор Делипетров од Факултетот за рударство, геологија и политехника, 
проф. д-р Владимир Трајковски од Филозофскиот факултет (Институт 
по дефектологија) при Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје и 
м-р Нако Наков, вработен како професор во СОУ „Коле Нехтенин”. 
Наставниците по странски јазици беа ангажирани од страна на Центарот 
за странски јазици во склоп на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип. 

постигнати резултати на студентите по одделни предмети во I и 
II семестар

Предмет Насока 
Вкупно 

пријавени 
студенти

Оценки
Вкупно 

положиле
Просечна 

оценка

Процент 
на 

студенти 
кои 

положиле 6 7 8 9 10

Февруарска сесија

Анатомија Трите насоки 106 12 27 20 5 4 68 7,4 67,3 %

Биохемија Мед.сест. /
Физиот. 65 16 10 3 1 1 31 6,7 47,7 %

Биологија со 
хумана генетика Трите насоки 116 25 15 18 11 1 70 7,3 80,5 %

Цитологија Трите насоки 117 22 12 17 16 13 80 7,8 85,1 %

Нега на болен Физиот. 40 7 3 12 8 10 40 8,4 100 %

Нега на болен 1 Мед.сест. 65 6 11 12 27 8 64 8,3 98,5 %

Хемија 1 Лабор. 13 2 1 - 1 - 4 7,0 30,8 %

Биофизика Трите насоки

Заштита при 
работа во 
лабораторија

Лабор. 19 2 1 2 9 5 19 8,7 100 %

Комуникациски 
вештини Изборен 77 8 8 20 28 11 77 8,1 100 %

Позитивна 
психологија Изборен

Медицинска 
социологија Изборен

Странски јазик Трите насоки
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Априлска сесија

Анатомија Трите насоки 36 9 8 - - - 17 6,5 48,6 %

Биохемија Мед.сест./
Физиот. 31 10 2 - - - 12 6,2 39 %

Биологија со 
хумана генетика Трите насоки 4 4 - - - - 4 6 100 %

Цитологија Трите насоки 11 3 2 2 1 - 8 7,1 72,3 %

Нега на болен Физиот. 4 - 2 1 - 1 4 8 100 %

Нега на болен 1 Мед.сест. 3 - 1 1 - 1 3 8,3 100 %

Хемија 1 Лабор. 11 4 2 - - - 6 6,3 54,5 %

Мајска сесија

Анатомија Трите насоки 9 4 1 - - - 5 6,2 55,6 %

Биохемија Мед.сест./ 
Физиот. 8 - - - - - 0 - 0 %

Биологија со 
хумана генетика Трите насоки 6 2 - 1 - - 3 6,7 50 %

Цитологија Трите насоки 3 2 1 - - - 3 6,3 100 %

Хемија 1 Лабор. 2 - - - - - 0 - 0 %

Јунска сесија

Анатомија Трите насоки 12 4 1 - - - 5 6,2 45,5 %

Биохемија
Мед.сест./
Физиот. 19 6 2 - - - 8 6,2 42,1 %

Биологија со 
хумана генетика Трите насоки 12 7 1 1 - - 9 6,3 90 %

Цитологија Трите насоки 3 2 1 - - - 3 6,3 100 %

Хемија 1 Лабор. 6 4 - - - - 4 6,0 66,7 %

Комуникациски 
вештини Изборен 4 - 1 - 1 2 4 9 100 %

Нега на болен 2 Мед.сест. 58 17 17 7 9 5 55 7,4 94,8 %

Имунологија Трите насоки 107 27 19 23 14 5 88 7,4 89 %

Биостатистика со 
информатика Трите насоки 106 18 24 17 17 19 95 7,9 92,2 %

Микробиологија 
со 
паразитологија

Трите насоки 95 9 12 6 8 7 42 7,8 71 %

Хистологија со 
ембриологија Трите насоки 83 3 2 7 15 5 32 8,5 76,2 %

Основи на 
дефектологија Трите насоки 105 10 30 17 25 20 94 8.8 89.5 %
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Збирни резултати од четирите испитни сесии за одделни 
предмети од I семестар

Предмет Насока 

Оценки
Вкупно 

положиле
Просечна 

оценка

Процент на 
студенти кои 
положиле од 
бројот на студенти 
кои го слушаат 
предметот

6 7 8 9 10

Анатомија Трите насоки 29 37 20 5 4 95 7,1 76,6 %

Биохемија Мед.сест.; 
Физиот. 32 14 3 1 1 51 6,4 48,6 %

Биологија 
со хумана 
генетика

Трите насоки 38 16 20 11 1 86 7,0 69,3 %

Цитологија Трите насоки 27 17 19 18 13 94 7,2 75,8 %

Нега на болен Физиот. 7 5 13 8 11 44 8,4 100 %

Нега на болен 1 Мед.сест. 6 12 13 27 9 67 8,3 98,5 %

Хемија 1 Лабор. 10 3 - 1 - 14 7,3 36,8 %

Биофизика Трите насоки

Комуникациски 
вештини Изборен 8 9 20 29 13 81 8,2 100%

Позитивна 
психологија
Медицинска 
социологија

*Во извештајот недостасуваат резултатите од предметите: 
Биофизика, Позитивна психологија, Медицинска социологија, Англиски 
јазик, Германски јазик, Француски јазик и Руски јазик, затоа што не беа 
доставени од одговорните професори. 

Физиологија Трите насоки 52 6 4 3 3 - 16 7,1 45,7 %

Геријатрија Физиот. 38 9 8 7 4 6 34 7,7 97 %

Социјална 
медицина Мед.сест. 27 4 5 7 6 4 26 8,0 100 %

Исхрана и 
диететика Мед.сест. 26 2 6 9 5 - 22 7,7 91,7 %

Хемија 2 Лабор. 9 2 2 2 1 - 7 7,3 77,8 %

Лабораториски 
техники и 
апарати

Лабор. 11 2 - 1 1 1 5 7,8 45,4 %

Физикална 
медицина 1 Физиот. 38 15 4 7 4 1 31 6,7 81,6 %
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Збирни резултати од одделни предмети во II семестар

Техничка   опременост 
Од техничките помагала потребни за реализирање на наставниот 

процес  на  Високата здравствена школа во Штип £ беа отстапени 2 
преносни компјутера (лап-топ) и 3 LCD проектори. Исто така, Високата 
здравствена школа располага со огласна табла за информирање на 
студентите, 10 монокуларни и 5 бинокуларни микроскопи, како и  сетови 
со хистолошки препарати, скелет и други наставни помагала по предметот  
Анатомија. Секако дека ваквата техничка опременост не соодветствува 
со потребите на студентите, имајќи предвид дека визијата на Високата 
здравствена школа во Штип е продуцирање на кадар кој ќе одговори на 
потребите на модерното и јавното здравство. 

Предмет Насока 
Вкупно 
пријавени 
студенти

Оценки
Вкупно 

положиле
Просечна 

оценка

Процент на 
студенти кои 

положиле
6 7 8 9 10

Нега на болен 2 Мед.сест. 58 17 17 7 9 5 55 7,4 94,8 %

Имунологија Трите 
насоки 107 27 19 23 14 5 88 7,4 89 %

Биостатистика со 
информатика

Трите 
насоки 106 18 24 17 17 19 95 7,9 92,2 %

Микробиологија 
со паразитологија

Трите 
насоки 95 9 12 6 8 7 42 7,8 71 %

Хистологија со 
ембриологија

Трите 
насоки 83 3 2 7 15 5 32 8,5 76,2 %

Основи на 
дефектологија

Трите 
насоки 105 10 30 17 25 20 94 8.8 89.5 %

Физиологија Трите 
насоки 52 6 4 3 3 - 16 7,1 45,7 %

Геријатрија Физиот. 38 9 8 7 4 6 34 7,7 97 %

Социјална 
медицина Мед.сест. 27 4 5 7 6 4 26 8,0 100 %

Исхрана и 
диететика Мед.сест. 26 2 6 9 5 - 22 7,7 91,7 %

Хемија 2 Лабор. 9 2 2 2 1 - 7 7,3 77,8 %

Лабораториски 
техники и апарати Лабор. 11 2 - 1 1 1 5 7,8 45,4 %

Физикална 
медицина 1 Физиот. 38 15 4 7 4 1 31 6,7 81,6 %
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просторни услови на  Високата здравствена школа
Високата здравствена школа во Штип се наоѓа на вториот кат од 

Детското одделение при ЈЗУ Општа болница - Штип и истата располага 
со шест современо опремени канцеларии, како за наставниот така и за 
соработничкиот кадар.  Оваа учебна година, Високата здравствена школа 
својата наставна дејност ја изведуваше во други високообразовни и 
медицински установи кои се ставија во функција на Високата здравствена 
школа. Предавањата  во првиот и вториот семестар,  главно,  се одвиваа на: 
Педагошкиот факултет, Факултетот за рударство, геологија и политехника 
и Економскиот  факултет, додека дел од нив се одвиваа и во СОУ „Јане 
Сандански” - Штип. Вежбите како и практичната настава се одвиваа во 
неколку установи, како што се: СОУ „Јане Сандански”, ОУ „Ванчо Прќе”, 
Хемиска лабораторија на Факултет за рударство, геологија и политехника,  
Физикална терапија и Невропсихијатриското одделение при ЈЗУ Општа 
болница - Штип, Центар за лекување на наркозависници,  Дневен 
центар за деца со посебни потреби, Микробиолошката лабораторија 
при Поликлинички центар „ Д-р Панче Караѓозов“ - Штип, како и во 
просториите на ОО на Црвениот крст - Штип. Теорeтската и практичната 
настава во првиот и вториот семестар од оваа учебна година  се одвиваa 
во согласност со понудените слободни термини од страна на споменатите 
високообразовни институции.   

Имајќи ги предвид сите наведени факти поврзани со реализирањето 
на целокупниот  наставен процес на Високата здравствена школа, 
слободно можеме да констатираме дека на оваа институција £ се 
неопходни сопствени простории (лаборатории, кабинети, предавални 
и амфитеатар). каде непрекинато би се одвивала наставата, временски 
и просторно конципирана во интерес на студентите на оваа  школа. 
Во текот на летниот семестар е започната активност за адаптирање и 
проширување на целиот простор од вториот кат на Детското одделение 
во Штип. Се предвидува изградба на нови кабинети, лабораторија, 
чекалница и соодветни санитарни јазли, како за наставниот кадар така и 
за студентите. Се надеваме дека работите би се привршиле до почетокот 
на академската 2008/2009 година, а со тоа би се создале многу  подобри  
услови за  изведување  на  настава  и  пракса. 

литература 
Сите студенти на Високата здравствена школа во Штип беа 

навремено информирани и снабдени со потребната литература по одделни 
предмети. Дел од посочената литература, студентите можеа да ја набават 
во книжарницата на Економскиот и Педагошкиот факултет. Исто така, 
целокупниот наставен кадар за релативно краток временски интервал 
ги обезбеди потребните учебни помагала (скрипти) и на тој начин на 
студентите им го олесни процесот на усвојување на знаења. Во интерес 
на студентите, ваквите скрипти, практикуми и други наставни помагала 
беа достапни  по  пониски  цени. 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

164

Научноистражувачка  работа  (проекти)
Високата здравствена школа од Штип аплицираше до Министерството 

за образование и наука, со Предлог-проектот под наслов: „Тешките метали 
од рударството и минералната индустрија, како потенцијален ризик за 
нарушување на здравјето на експонираните работници детерминирани 
во крвта и урината“.

Носител на проектот е проф. д-р Никола Камчев.   

Објавени  трудови 
1. „Инциденца  на HBsAg,   anti  HCV,  anti  HIV и Treponema  palidum 

антитела кај  крводарители од источниот дел на Р. Македонија“, 
Интернационален  конгрес  на  трансфузиолози, Maкao, Кина. (2008) 
Проф. д-р Никола Камчев со група соработници.

2. „Влијанието на концентрацијата на тешките метали во серумот врз 
здравјето кај рударската популација во Пробиштип“. Н. Камчев, З. 
Панов, Б. Ѓорѓеска, В. Зајкова-Панева, Д. Ѓоргиева, К. Смилков, Г. 
Камчева, М. Камчева.

Издавачка  дејност 
Високата здравствена школа, како единица во состав на Универзитетот 

„Гоце Делчев“ во Штип, досега нема спроведено издавачка дејност. 

Нови   избори   на   наставен  и  соработнички  кадар  
Високата здравствена школа од денот на нејзиното формирање нема 

направено нов избор на наставен или соработнички кадар.  

Други активности кои ги реализира Високата здравствена   
школа

 Високата здравствена школа организираше контакти со слични 
високообразовни  институции, како што се институциите од Нирнберг 
(Германија) и Самара (Русија).
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9.7.  пЕДАГОШКИ ФАКулТЕТ

Формирање
Педагошкиот факултет „Гоце Делчев“ - Штип е основан со Одлука 

на Универзитетската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје од 13 јуни 1995 година, со задача да подготвува стручни лица со 
висока и највисока стручна подготовка за воспитувачи и за одделенски 
наставници и да врши научноистражувачка дејност. Почетоците на 
воспитно-образовната дејност на сегашниот Педагошки факултет во 
Штип се втемелени уште во 1959 година, со формирањето на Вишата 
педагошка школа во Штип, а подоцна, во 1961 година, Педагошката 
академија во Штип. Од септември 2007 година, Педагошкиот факултет 
„Гоце Делчев“ влезе во состав на новоформираниот Државен универзитет 
„Гоце Делчев“, пренесувајќи го своето богато искуство во наставно-научната 
дејност на новоформираната институција.

Избор на декан 
На Педагошкиот факултет во 2005 година за декан е избран проф. 

д-р Блаже Китанов, редовен професор.

Структура (број на вработени - наставници, соработници, 
административен кадар)

Во моментов, на Педагошки факултет има 26 вработени (наставници, 
соработници, административен кадар):
1. д-р Блаже Китанов, редовен професор
2. д-р Кирил Цацков, вонреден професор
3. д-р Душан Тодоровски, вонреден професор
4. д-р Владимир Михајловски, вонреден професор
5. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска, вонреден професор
6. д-р Тодор Максимов, вонреден професор
7. д-р Ленче Милошева, вонреден професор
8. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева, доцент
9. д-р Снежана Мирасчиева, доцент
10. д-р Владо Петровски, доцент
11. д-р Соња Петровска, доцент
12. д-р Лидија Горачинова-Илиева, доцент
13. д-р Виолета Николовска, доцент
14. м-р Никола Смилков, доцент
15. д-р Снежана Јованова-Митковска, доцент
16. д-р Борче Костов, доцент
17. м-р Кирил Барбареев, асистент
18. м-р Трајче Стојанов, асистент
19. м-р Деспина Сивевска, асистент
20. Ирена Китанова, помлад асистент
21. Даниела Јакимова, помлад асистент
22. Билјана  Митевска-Попеска, помлад асистент
23. Билјана Стојанова, помлад асистент
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24. Милена Ѓокиќ, помлад асистент
Габриела Андова, технички секретар
Цвета Димитриева, библиотекар.

Во согласност со Законот за високо образование, органи на 
управување на Педагошкиот факултет се: Наставно-научниот совет, 
деканот и Деканската управа. 

Наставно-научниот совет на Факултетот го сочинуваат: проф. д-р 
Блаже Китанов, декан и претседател на Наставно-научниот совет, д-р 
Кирил Цацков, вонреден професор, д-р Душан Тодоровски, вонреден 
професор, д-р Владимир Михајловски, вонреден професор, д-р Снежана 
Ставрева-Веселиновска, вонреден професор, д-р Тодор Максимов, 
вонреден професор, д-р Ленче Милошева, вонреден професор, д-р Емилија 
Петрова-Ѓорѓева, доцент, д-р Снежана Мирасчиева, доцент, д-р Владо 
Петровски, доцент, д-р Соња Петровска, доцент, д-р Лидија Горачинова-
Илиева, доцент, д-р Виолета Николовска, доцент, м-р Никола Смилков, 
доцент, д-р Снежана Јованова-Митковска, доцент, д-р Борче Костов, 
доцент, м-р Кирил Барбареев, асистент, м-р Трајче Стојанов, асистент, 
м-р Деспина Сивевска, асистент и Ирена Китанова, помлад асистент.

Деканската управа на Факултетот ја сочинуваат: проф. д-р Блаже 
Китанов – декан и претседател на Деканската управа, доц. д-р Емилија 
Петрова-Ѓорѓева –  продекан за настава, доц. д-р Владо Петровски 
– раководител на Одделот за одделенска настава;   доц. д-р Снежана 
Мирасчиева – раководител на Одделот за предучилишно воспитание.

Катедри
Наставата на Педагошкиот факултет се реализира на два оддела, 

Оддел за одделенска настава и Оддел за предучилишно воспитание.

Извештај од одржаните седници 
Од формирањето на УГД, на Педагошкиот факултет се одржани 

вкупно четиринаесет седници на Наставно-научниот совет на Педагошкиот 
факултет. На дневен ред беа поставени и разгледувани повеќе значајни 
точки.

Од анализата на дневниот ред од одржаните седници произлегува 
дека тековно најмногу се разгледувани прашања кои се однесуваат на 
избор и реизбор на наставници и соработници; донесување на одлука 
за распишување на Конкурс за избор на наставници и соработници; 
формирање на рецензентски комисии за распишани конкурси; разгледување 
и усвојување на Елаборат за постдипломски студии на Педагошкиот 
факултет; донесување на Предлог-одлука за педагошка доквалификација 
(стекнување на наставнички компетенции); разгледување и усвојување на 
Завршна сметка на Факултетот за периодот од 1.1.2007 г. до 16.10.2007 г.; 
(од 2 до 6 седница); донесување на Одлука за формирање на Конкурсна 
комисија за упис на нови студенти во прва година во учебната 2008/2009 
година.
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Техничка опременост 
Секоја канцеларија на наставниците и асистентите е опремена 

со современи компјутери и интернет приклучоци, 2 (два) преносни 
компјутера (лап-топ)  и 2 (два) ЛЦД проектора, во функција е ставен и 
печатач и фотокопир за потребите на наставниците и соработниците за 
реализација на наставата.

просторни услови
Педагошкиот факултет располага со шест предавални, со една 

модерно опремена медиотека и со една нагледна училница.

Научноистражувачка работа
Од учебната 2007/2008 година, во тек е реализацијата на два 

научноистражувачки проекта, и тоа: Проект од програмата „Темпус“, 
со наслов „Интегрирање на електронско учење преку курикулумот за 
наставници“ и пограничен проект меѓу Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Педагошки факултет - Штип,  Универзитет „Неофит Рилски“ - Педагошки 
факултет, Р. Бугарија,  и Општина Делчево, Р. Македонија, со наслов 
„Денови на доживотно учење“.

Издавачка дејност
Во изминатата 2007/2008 година, од страна на професори на 

Педагошкиот факултет, издадени се следниве учебници и прирачници: 
•	 проф. д-р блаже Китанов:  
– „Литература за деца“
– „Литература за деца и млади“;
•	 проф. д-р Владимир Михајловски: 
– „Методски прирачник со практикум по ЕКТС по наставниот 

предмет Методика на воспитно-образовна работа по култура на говорот 
- I“ (наменет  за студентите на Групата за предучилишно воспитување во 
5-ти семестар) 

– „Методски прирачник по Методика на воспитно-образовна работа 
по култура на говорот - II“ 

– „Методски прирачник по Методика на воспитно-образовна работа 
по култура на говорот - III“

 – „Методика на работа со надарени деца“ ;
•	 проф. д-р Душан Тодоровски
– „Методика на физичко образование“ ;
•	 доц. д-р Владо петров
– „Основи на општествено уредување со просветно законодавство“ 
– „Етичноста како фактор за образование во Република 

Македонија“;
•	 доц. д-р Емилија петрова-Ѓорѓева
 – „Современото училиште и моралното воспитание“;
•	 доц. д-р Снежана Мирасчиева
– „Комуникацијата меѓу наставникот и ученикот во основното 

училиште“; 
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•	 проф. д-р Снежана Ставрева-Веселинова
– „Запознавање на околината“ (за II одделение)
– „Запознавање на околината“ (за III одделение)
– –„Мојата околина“ (за III одделение) 
– „Практикум за основи на природата“ ;
•	 доц. д-р лидија Горачинова
 –   „Алгебри, квазигрупи и дизајни“
На Педагошкиот факултет излезе од печат списанието за теорија 

и практика „Воспитание“, бр. 8 -9, за 2007/2008 година. Во печат е 
Годишниот зборник.

Нови избори на наставен и соработнички кадар
Во изминатата 2007/2008 година на Педагошкиот факултет за 

наставен и соработнички кадар се избрани: 
- Наставно-научниот совет на својата 3-та редовна седница, одржана 

на 25.10.2007 год., едногласно ги избра: Ирена Китанова во звање 
помлад асистент и Кирил Барбареев во звање помлад асистент.

- Наставно-научниот совет на својата 4-та редовна седница, одржана 
на 23.11.2007 год., едногласно ја избра Даниела Јакимова во звање 
помлад асистент.

- Наставно-научниот совет на својата 6-та редовна седница, одржана на 
26.12.2007 год., едногласно ги избра: д-р Лидија Горачинова-Илиева 
во звање доцент, Деспина Сивевска во звање асистент, Билјана 
Митевска-Попеска во звање помлад асистент, Билјана Стојанова во 
звање помлад асистент, Милена Ѓокиќ во звање помлад асистент.

- Наставно-научниот совет на својата 9-та редовна седница, одржана 
на 17.4.2008 год., едногласно го избра м-р Трајче Стојанов во звање 
асистент.

- Наставно-научниот совет на 12-та редовна седница, одржана на 
2.6.2008 год., едногласно го избра проф. д-р Кирил Цацков во звање 
вонреден професор од областа на историските науки.

- Наставно-научниот совет на својата 14-та седница, одржана на ден 
13.8.2008 год., едногласно ги избра: д-р Ленче Милошева во звање 
вонреден професор, д-р Снежана Јованова-Митковска во звање 
доцент, д-р Борче Костов во звање доцент и м-р Кирил Барбареев во 
звање асистент. 
Во рамките на редовните наставни активности и работа со студентите, 

група студенти под менторство на доц. д-р Смилков Никола и асс. Кирил 
Барбареев организираа новогодишна претстава во предучилишните 
установи. 

Грижата за студентите и нивното професионално усовршување е 
приоритетна задача на целиот наставен и соработнички кадар. За таа цел 
беа реализирани организирани посети со студентите во предучилишна 
установа во Велес, како и учество на наши студенти во реализација 
на активности во рамки на пограничните проекти, како и проекти 
организирани од страна на Институтот Отворено општество.

Покрај овие активности, кои се однесуваат на работата со студентите 
и нивно ангажирање, наставниот кадар перманентно работи на стручно и 
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научно усовршување и презентирање. Во тој контекст наши наставници 
имаа свое учество со стручни и научни трудови, учествуваа на Научната 
конференција во Сомбор, реализирана во април 2008 година, и на Научната 
конференција со наслов „Евроарт 2008” во Благоевград, Р.Бугарија.

9.8. ФАКулТЕТ ЗА руДАрСТВО, ГЕОлОГИЈА 
И пОлИТЕХНИКА

Извештајот за работата на Факултетот за рударство, геологија и 
политехника за периодот од 1 октомври 2007 до 30 септември 2008 година 
претставува сумирање на резултатите и осврт на реализираните цели и 
задачи кои произлегуваат од стратегијата за развој на Факултетот.

Формирање на Факултетот
Факултетот за рударство, геологија и политехника е јавна 

високообразована установа која е формирана  во 1977 година во склоп на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“  - Скопје.  

Од септември 2007 година Факултетот за рударство, геологија и 
политехника влезе во состав на новоформираниот Државен универзитет 
„Гоце Делчев“- Штип.

Организациона поставеност на Факултетот

Наставно научен совет 
Наставно-научниот совет е стручен орган и орган на управување на 

Факултетот. Наставно-научниот совет го сочинуват избраните редовни и 
вонредни професори, доценти, како и претставници на соработниците и 
студентите.

Избор на декан
На седница на Наставно-научниот совет во 2005 за декан на 

Факултетот за рударство, геологија и политехника по втор пат е избран 
проф. д-р Тодор Делипетров. За продекани на Факултетот за рударство, 
геологија и политехника се избрани: проф. д-р Тена Шијакова-Иванова - 
продекан за настава, проф. д-р Мирјана Голомеова - продекан за финансии 
и проф. д-р Зоран Панов - продекан за научноистражувачка работа.

Структура
Наставната дејност на Факултетот ја изведуваат: 

•	 6 - редовни професори: проф. д-р Тодор Делипетров, проф. д-р Блажо 
Боев, проф. д-р Борис Крстев, проф. д-р Стојан Здравев, проф. д-р 
Тодор Серафимовски , проф. д-р. Благој Голомеов;

• 8- вонредни професори:  проф. д-р Тена Шијакова-Иванова, проф. д-р 
Мирјана Голомеова,  проф. д-р Зоран Панов, проф. д-р Гоше Петров, 
проф. д-р Зоран Десподов, проф. д-р Ристо Дамбов, проф. д-р Војо 
Мирчовски, проф. д-р Орце Спасовски; 
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• 4 - доценти:  доц. д-р Виолета Стефанова, доц. д-р Дељо Каракашев, 
доц. д-р Дејан Мираковски, доц. д-р Виолета Стојанова;

• 3 - асистенти - магистри на науки: асс. м-р Весна Зајкова-Панева, 
асс. м-р Горан Тасев, асс. м-р Сашко Јованов;

• 8- помлади асистенти од кои 3 се магистри: пом. асс. м-р Марјан 
Делипетров, пом. м-р Трајче Митев, пом. м-р Марија Хаџи-Николова, 
пом. асс. Благица Донева, дипл. инж, пом.асс. Афродита Зенделска 
дипл инж, пом.ас. Стојанче Мијалковски дипл. инж, пом.асс Радмила 
Каранакова- Стефановска дипл. инж, пом. асс. Валентина Стојчева 
дипл. инж.;

• двајца лаборанти: Васка Серафимовска и Зоран Манасков;
• еден технички секретар: Љубица Медарска и
• еден библиотекар: Љуба Миланова.

Заради поуспешно извршување на својата дејност, Факултетот е 
организиран во катедри:

Оддел за рударство
Катедра за површинска експлоатација
Катедра за подземна експлоатација
Катедра за минерална технологија
Катедра за рударска механика и механизација
Оддел за геологија
Катедра за петрологија, минералогија и геохемија
Катедра за наоѓалишта на минерални суровини
Катедра за геологија и геофизика
Катедра за инжинерска геологија и хидрогеологија
Оддел за политехника
Модул: Нови технологии и материјали
Модул:Геоекологија
Модул:Геотехнологија
Модул:Инжинерска графика и дизајн
Модул:Индустриска логистика 
Модул:Индустриски менаџмент.

Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот совет
Во текот на оваа година се одржани вкупно  10  седници на Наставно-

научниот совет. Од направената анализа на дневните редови на наведените 
седници е констатирано дека се разгледувани повеќе значајни точки: 
наставна проблематика, формирање на рецензентски комисии за избор 
и преизбор на наставници и соработници, формирање на рецензентска 
комисија за издавање на учебници по одделни предмети, барања од 
наставници и соработници за присуство на научни собири и симпозиуми 
во земјава и во странство, барања од студенти и др.

Дневен ред на седницата одржана на 10.10.2007 година: 
- Усвојување на Записникот од одржаната седница на Наставно-

научниот совет на Факултетот за рударство, геологија и политехника 
Штип од 7.9.2008 година.
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1. Наставна проблематика.
2. Информација во врска со Конкурсот за доделување на средства за 

реализација на научноистражувачки проекти во 2007 година.
3. Избор на наставник по наставните дисциплини: Геолошки хазард, 

Геотермална енергија, Хидрогеологија и Клима и енергија, според 
„Универзитетски билтен“ број 1 од 15 септември 2007 година.

4. Разно.

Дневен ред на седницата одржана на 14.11.2007 година:
1. Приспособување на додипломските студии на Факултетот за 

рударство, геологија и полотехника од 8-ми и 9-ти семестар.
2. Покренување на постапка за приспособување на постдипломските 

студии на Факултетот за рударство, геологија и политехника. 
3. Донесување на Одлука за прифаќање на научноистражувачки 

проекти, односно извештаи (годишни и завршни).
4. Формирање на рецензентска комисија за избор на соработници по 

Конкурсот објавен во дневните весници „Нова Македонија“и „Лајм“ 
на 3.11.2007 година.

5. Избор на наставник во насловно звање по наставните дисциплини 
од областа на рударска механика и механизација, „Универзитетски 
билтен“ бр.2 од 15 октомври 2007 година.

6. Рецензија за издавање на учебник со наслов „Нумерички методи во 
рударството“ од авторот проф. д-р Благој Голомеов.

7. Барање за издавање на учебник со наслов: „Енергетски ресурси“ од 
проф. д-р Панде Лазаров и проф. д-р Тодор Серафимовски.

8. Разно.

Дневен ред на седницата одржана на 5.12.2007 година: 
- Усвојување на записниците од претходно одржаните седници 

на Наставно-научниот совет на Факултетот за рударство, геологија и 
политехника.
1. Разгледување на завршната сметка (буџетска, сопствени приходи 

и донаторски сметки) на Факултетот за рударство, геологија и 
политехика) за 2007 година.

2. Разно.

Дневен ред на седницата одржана на 26.12.2007 година:
1. Наставна проблематика.
2. Формирање на Комисија за попис на средствата на Факултетот за 

рударство, геологија и политехника – Штип.
3. Формирање на Комисија за подобност на пријавата за изработка на 

докторска дисертација на кандидатката м-р Николинка Донева.
4. Формирање на Комисија за подобност на пријавата за изработка на 

докторска дисертација на кандидатот м-р Горан Стојковски.
5. Формирање на Комисија за подобност на пријавата за изработка на 

докторска дисертација на кандидатот м-р Ристо Поповски.
6. Формирање на Комисија за подобност на пријавата за изработка на 
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докторска дисертација на кандидатката м-р Кристина Боцевска.
7. Формирање на Комисија за оценка и одбрана на магистерска работа 

на кандидатката Марија Хаџи-Николова.
8. Одлука за потребата од распишување на Конкурс за избор на 

соработник во звање асистент по предметот Хемија.
9. Разгледување на Барање за издавање на учебник со наслов „Заштита 

на подземни води“ од проф. д-р Војо Мирчовски и проф. д-р Дарко 
Мајер.

10. Рецензија за издавање на ракопис за учебник со наслов „Енергетски 
ресурси“ од проф. д-р Панде Лазаров и проф. д-р Тодор Серафимовски, 
објавен во „Универзитетски билтен“ број 4 од 10.12.2007 година, на 
стр.7.

11. Разно.

Дневен ред на седницата одржана на 4.4.2008 година:
- Усвојување на Записникот од седницата одржана на 20.3.2008 

година.
1. Наставна проблематика.
2. Формирање на Комисија за одбрана на докторска дисертација 

со наслов „Анализа, проектирање и оптимизирање на локалните 
вентилациони системи во рудниците и тунелите “ од кандидатот м-р 
Дејан Мираковски.

3. Формирање на комисија за оценка и одбрана на докторската 
дисертација со наслов „Еволуција и стратиграфија на палеогенот 
на територијата на Република Македонија“ од кандидатката м-р 
Виолета Стојанова.

4. Разгледување на извештајот за утврдување на подобноста на темата 
и оспособеноста на кандидатот м-р Ристо Поповски за изработка на 
докторска дисертација.

5. Избор на соработник – асистент за научната област хемија, објавен 
во „Универзитетскиот билтен“ бр.6 од 21.3.2008 година.

6. Формирање на Рецензентска комисија за избор на соработници по 
Конкурсот објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“ 
од 15.3.2008 година.

7. Рецензија на ракописот за издавање на учебник „Минералогија“ од 
проф. д-р Тена Шијакова-Иванова.

8. Рецензија на ракописот за издавање на учебник „Заштита на подземни 
води“ од проф. д-р Војо Мирчовски и проф. д-р Дарко Мајер.

9. Барања од студенти.
10. Разно.

Дневен ред на седницата одржана на 23.4.2008 година:
- Усвојување на Записникот од седницата одржана на 4.4.2008 

година.
1. Наставна проблематика.
2. Барање до Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за распишување на 

Конкурс за вработување на асистент – соработник (по политехника) 
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и лаборант (во Одделот за геологија) на Факултетот за рударство, 
геологија и политехника при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

3. Усвојување на Извештајот за одбраната на докторската дисертација 
од кандидатот м-р Дејан Мираковски.

4. Распишување на Конкурс за избор во наставно-научно звање на 
предметите: 
- Вентилациско инженерство; 
- Техничка заштита;
-  Инженерство на руднички средини;
- Предмети од катедрата за подземна експлоатација;
- Еко-контролни технологии (предмет од политехнички студии).

5. Барања од студенти.
6. Разно.

Дневен ред на седница одржана на 28.5.2008 година:
- Усвојување на Записникот од седницата одржана на 23.4.2008 

година.
1. Наставна проблематика.
2. Формирање на Комисија за избор на наставник во сите звања според 

Конкурсот објавен на ден 22 мај 2008 година во дневниот весник 
„Дневник“;

3. Разгледување на рецензијата за оценка на докторската дисертација 
„Еволуција и стратиграфија на палеогенот на територијата на 
Република Македонија“ од м-р Виолета Стојанова објавена во 
„Универзитетски билтен“ број 7, од 12 мај 2008 година.

4. Распишување на Конкурс за избор на наставник по предметите:
- Палеонтологија и стратиграфија;
- Геотехнички објекти 1;
- Рекламација и рекултивација на земјиштето;
- Предмети од катедрата за геологија и геофизика.

5. Формирање на Комисија за избор на двајца помлади асистенти за 
научното подрачје Животна средина, според Конкурсот објавен во 
дневниот весник „Дневник“ на 9 мај 2008 година.

6. Распишување на Конкурс за избор на наставник во сите звања по 
предметите: 
- Инженерска геологија и хидрогеологија;
- Заштита на подземни води;
- Методи на хидрогеолошки истражувања.

7. Барања од вработени и студенти.
8. Разно.

Дневен ред на седницата одржана на 1.7.2008 година:
- Усвојување на Записникот од седницата одржана на 28.5.2008 

година.
1. Наставна проблематика.
2. Избор на соработници во звање помлади асистенти за научното 
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подрачје Животна средина, според Конкурсот објавен на 9 мај 2008 
година и објавениот реферат во „Универзитетскиот билтен“ број 8 од 
11 јуни 2008 година.

3. Формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник во сите 
звања според Конкурсот објавен на ден 22 мај 2008 година во дневниот 
весник „Дневник“ за наставно-научната област вентилација и 
техничка заштита по предметите: Техничка заштита, Инженерство 
на руднички средини, Глобални еколошки процеси и предметите од 
катедрата за подземна експлоатација.

4. Усвојување на Извештајот за одбраната на докторската дисертација 
на кандидатката  м-р Виолета Стојанова.

5. Распишување на Конкурс за избор на наставник по предметите: 
- Палеонтологија и стратиграфија; 
- Геотехнички објекти 1;
- Рекламација и рекултивација на земјиштето;
- Предмети од катедрата за геологија и геофизика.

6. Наставен план и програми на интердисциплинарните студии по 
инженерство на животната средина од Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје.

7. Формирање на Конкурсна комисија за запишување на студенти 
во прва година во академската 2008/2009 година на Факултетот 
за рударство, геологија и политехника при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

8. Пријава за магистерска работа на тема: „Математичко моделирање 
и програмирање во затворени циклуси на минералната технологија“ 
од кандидатот дипл. руд. инж. Александар Крстев.

9. Пријава за докторска работа од м-р Весна Зајкова Панева.
10. Барања од студенти и вработени.
11. Разно.

Дневен ред на седницата одржана на 2.9.2008 година:
-  Усвојување на Записникот од седницата одржана на 1.7.2008 

година.
1. Наставна проблематика.
2. Формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник во сите 

звања за наставно-научната област геологија и хидрогеологија по 
предметите: Инженерска геологија и хидрогеологија, Заштита на 
подземни води и Методи на хидрогеолошки истражувања, според 
Конкурсот објавен на ден 9 јули 2008 година во дневниот весник 
„Дневник“.  

3. Формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник во 
сите звања за наставно-научната област геологија по предметите: 
Палеонтологија и стратиграфија, Геотехнички објекти 1, Рекламација 
и рекултивација на земјиштето и предметите од катедрата за геологија 
и геофизика, според Конкурсот објавен на ден 9 јули 2008 година во 
дневниот весник „Дневник“. 
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4. Разгледување на Извештајот од првиот уписен рок.
5. Разгледување на рецензијата за избор на асистент во звање асистент 

за наставно-научната област лежишта на минерални суровини на 
Факултетот за рударство, геологија и политехника при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип.

6. Усвојување на Годишниот извештај за работата на Факултетот за 
рударство, геологија и политехника во периодот од 1.10.2007 година 
до 30.9.2008 година.

7. Разгледување на покриеноста на наставата за учебната 2008/2009 
година на Факултетот за рударство, геологија и политехника.

8. Разгледување на постдипломските и докторските студии на 
Факултетот за рударство, геологија и политехника.

9. Барање до Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип за распишување на 
Конкурс за избор на асистент за наставно научната област машинство 
по предметите: Механика на флуиди и предмети од областа на 
рудничката механика и механизација.

10. Разгледување на Барањето од Природно-математички факултет при 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.

11. Барање за одобрување на тема за изработка на магистерски труд од 
кандидатката Најдовска Јасмина.

12. Барање за одобрување на тема за изработка на магистерски труд од 
кандидатката Дрогрешка Катерина.

13. Барање за оценка и одбрана на магистерски труд од кандидатот 
Александар Крстев.

14. Барања од студенти и вработени.
15. Разно.

Дневен ред на седницата одржана на 24.9.2008 година:
- Усвојување на Записникот од седницата одржана на 2.9.2008 

година.
1. Наставна проблематика

а. Извештај од првиот и вториот уписен рок;
б. Покриеност на наставата во зимскиот семестар во учебната 

2008/09 година;
в. Предлог наставни планови и програми за втор циклус на 

студирање;
г. Дискусија за можност од вклопување на дипломирани студенти 

со девет  семестри во новиот втор циклус на студирање.
2. Избор на наставник за наставно-научната област вентилација и 

техничка заштита, по предметите: Техничка заштита, Инженерство 
на руднички средини, Глобални еколошки процеси и предметите 
од катедрата за подземна експлоатација, според Универзитетскиот 
билтен број 10 од 22 август 2008 година на Факултетот за рударство, 
геологија и политехника при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип.

3. Разгледување на рецензентскиот извештај за оценка на магистерскиот 
труд  со наслов „Математичко моделирање, програмирање на 
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затворени циклуси во минералната технологија“ на кандидатот 
Александар Крстев.  

4. Барања од наставници и студенти.
5. Разно. 

Теренската настава која задолжително треба да ја изведе секој студент 
поради објективни причини оваа година се донесе Одлука наместо во мај 
да биде изведена во септември. 

Во текот на оваа година е извршена и промена на Наставниот план од 
девет семестри се премина на осум семестри. Постдипломските студии 
од две години се преструктуирани во една. На Одделот за политехника е 
воведен нов модул инженерска графика и дизајн. 

постигнати резултати на студентите
Во учебната 2007/2008 година на Факултетот за рударство, геологија 

и политехника во сите години се запишани 321 студенти. 

Прва Втора Трета Четврта Петта Вкупно
Рударство 33 21 26 23 10 113
Геологија 20 38 27 34 16 135
Политехника 73   73
Вкупно 126 59 53 57 26 321

Во текот на оваа учебна година дипломирале вкупно 41 студент, 8 на 
Одделот за рударство и 33 на Одделот за геологија.

На постдипломски студии се запишани 4 кандидати. Магистрирал 
еден кандидат. 

Докторска дисертација пријавиле 4 кандидати. Со академското звање 
доктор на технички науки се стекнале двајца кандидати. 

Постигнатите резултати на студентите по пооделни предмети се 
на високо ниво. Над 80% од студентите ги имат целосно исположено 
предвидените испити. Имајќи предвид дека е во тек септемвриска сесија 
оваа бројка ќе се зголеми.

Февруарска сесија
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10
Менаџмент во 
рударството 28 28  5 10 5 2 3

Основи на 
рударството 26 21   3 7 3 8

Рударско-економска 
анализа 1 1 1    1  

Технологија на  
површ. 
експлоатација

1 1 1  1    

Обработка на АГК 1 1 1  1    
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Експлоатација на 
АГК 1 1 1  1    

Палеонтологија и  
стратографија 2 2 2  1 1   

Геотектоника 2 2 2  2    
Геолошко картирање 2 1 1  1    
Структурна геологија 37 34 22 9 12 7 6  
Англиски јазик 22 22 22 5 2 6 3 6
Минерално 
инженерство 
геолози

16 12  1 4 3 2 3

Методи на 
испитување во 
минералната 
технологија

2 2 2   1 1  

Механика на флуиди         
Хемија 1 5 5 5 2 1 2   
Седиментологија 22 22 22  2 18 1 1
Геохемија 3 2 2  1   1
Петрологија 3 2  1    1
Метаморфни карпи 2 2 2  1 1   
Моделирање во 
рударството 26 21 9 1 5 1 2  

Проекти и 
проектирање 4 3 0      

Проектирање на 
хидрогеолошки 
истражувања

2 1 0      

Менаџмент во 
геологијата 6        

Истражно дупчење 1 1 1    1  
Методи на дупчење 22 14 12  3 4 4 1
Физика 1 61 59  25 17 12 3 2
Математика 1 59 48  19 10 6 4 3
Графика и дизајн 3 1 1   1   
Основи на 
проектирање 2 2 2    1  

Геофизички 
истражувања 29   8 11 6 3  

Карти и 
геоморфологија 11 10 10 4 2 1 1 2

Информатика 
политехника 60 57 57 11 10 11 6 18

Нумерички методи 
во рударството 4 2 2 2     

Информатика во 
рударството 26 22  11 4 1 4 2
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Интернет 
политехника 61 56  7 9 12 7 16

Градежништво во 
рударството 22 21  5 7 3 3 3

Енергетски ресурси 25 25  7 3 1  2
Механика на флуиди 25 20  7 4  5 4
Минералогија и 
петрографија 16   5 7 3 1  

Геолошки хазард 29 29  3 13 3 10  

Априлска сесија
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10
Петрологија 3 2 2  2    
Геохемија 2 2 2  2    
Метаморфни карпи 7 7 7  7    
Математика 2 2 2 2 2     
Основи на 
проектирање 3 3 3 2 1    

Механика на карпи 3 3 3 1 1 1   
Рудничка геологија 
со проектирање 3 3       

Економска геологија 1        
Математика 1 6 6 5 3 1 1   
Рудничка графика и 
дизајн 3 3 2 2     

Моделирање во 
рударството 7 6 6 4   2  

Наоѓалишта на 
каустобиолити 2 2 2 1  1   

Основи на 
рударството 5 4 4 2  1 1  

Методи на дупчење 1 1 1  1    
Системи на 
континуирана 
технологија

1 1 1    1  

Методи на минирање 2 2 2  1   1
Структурна 
геологија 1     1   

Минерално 
инженерство 1 1 1  1    

Принципи во 
рударството 2 2 2 1  1   

Минерални ресурси 3 3       
Генеза на руднички 
наоѓалишта 3 3       

Рудна микроскопија 1 1       
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Инструментални 
методи 1 1 1     1

Интернет 2 2 2  1 1   
Информатика во  
рударството 3 3 3 1 2    

Математика 2 2 2 2 2     
Хемија 2 2 2 2 1 1    
Основи на геофизика 37 36 36 4 12 12 7 1
Физика 2 2 2 2  1 1   
Хемија 2 2 2 2 1 1    

Јунска сесија
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10
Механика на карпи 23 14 14 2 4 1 6 1
Минерална 
технологија 1 16  5 2 3    

Минерална 
технологија 2 5 5 5  1 2 2  

Материјали во 
рударството 3 2 2 1 1    

Инж. на рудничка 
средина 2 2 2  1 1   

Техничка заштита 2 2 2  2    
Индустриска 
примена 5 5 5   2 3  

Основи на 
проектирање 25 14 14 3 3 2 5 1

Геомеханика 2 2 2  1   1

Одбрани поглавја од 
проектирање

1 1 1     1

Проектирање на 
површински копови

8 7 6  1 2 1 2

Проектирање на 
под. К. 2 2 2     2

Моделирање во 
рударството 1 1 1 1     

Моделирање на пк 2 2 2    1 1

Информационо- 
управувачки системи

2 2 2    1 1

Економски и 
технолошки  
развој

53 47 47  1 14 25 7

Математика 1 12 9 6 4 1   1
Математика 26 24 19 10 6 1  2
Механика на флуиди 5 5 2 2     
Интернет 3 3 3 1 2    
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Информатика 3 2 2  1  1  
Рудничка графика и 
дизајн 34 31 31 9 7 1 6 8

Физика 25 23 23 9 9 3 2  
Проекти и 
проектирање 19 7 1 1     

Истражно дупчење 2 0       
Економска геологија 2 2 0      
Менаџмент во 
геологијата 1 0 0      

Проектирање на хиг. 
истр. 1 0 0      

Системи на квалитет 73 69 69  4 8 25 32

Инженерска геол. и 
хидрогеологија

24 24 22 2 11 7 1 1

Германски јазик 15 14 14  1 3 6 4
Минералогија 7 6 6  4  1 1

Минералогија и 
петрографија

4 3 3 1 2    

Геотектоника 5 4 4   3 1  

Палентологија и 
стратиграфија

40 40 40 3 20 7 7 3

Геолошко картирање 25 23 23 4 7 8 4  
Структурна 
геологија 7 7 7 2 3 1 1  

Методи на 
испитување во 
минералната 
технологија

20 11 11 3 3 4 1  

Минерално 
инженерство 19 15 15 6 2 5  2

Минерално 
инженерство 
геолози

6 6 6 2 4    

Геохемија на флуиди 18 15 5 4 1    
Карти и 
геоморфологија 1 0 0      

Принципи во 
геологијата 7 7 7   3 2 2

Рудно-машинско 
инженер. 18 18 14 4 4 4 2  

Нумерички методи 
во рударството

17 17 12 6 3 1 1 1

Флотација 5 5 2  1 1   
Проектирање во 
мин. тех. 5 0 0      
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Информатика во 
рударството

1 1 1 1     

Метаморфни карпи 29 29 29  19 10   
Седиментологија 5  4   4   
Петрологија 57 57 57  27 30   
Геохемија 40 40 40   40   
Техничка механика 19 19 17 8 4 3 1 1
Јакост на 
материјалите 19 19 18 4 7 2 4 1

Градежништво во 
руд. 5 5 5 2 2 1   

Приципи во 
рударството 8  6    3 3

Основи на 
рударството 2 0 0      

Тех. на пов. 
експлоатација 8  6   3 1 2

Експлоатација на 
камен 1 1 1     1

Руднички транспорт 24 23 23  1 6 8 8
Математика 26 24 19 10 6 1  2
Математика 2 48 36  17 5 3 5 3
Методи на дупчење 12 11 5  2  3  
Методи на минирање 23 23   1 1 6 5
Методи на руд. 
експлоат. 6 3 3 1  1 1  

Специјални 
минирања 8 8 7    4 3

Систем на конт. тех. 8  6  1 1 2 2
Хемија 29  26 3 13 5 4 1
Хемија 1 и 2 12  11 2  7 2  
Физика 1 9   3 2 3   
Физика 2 97   37 31 12 8 7
ГИС 1 1 1     10
Генеза на рудни 
наоѓал.  36 кол.       

Минерални ресурси  26 кол. 1  1    
Рудни наоѓалишта  26 кол. 3 2   1  
Инструментални 
методи 37 30 30 27 2  1  

Техничка опременост
Факултетот е опремен со: хемиска лабораторија, лабораторија 

по физика, лабораторија по геофизика, компјутерска лабораторија, 
микроскопска лабораторија, лабораторија за подготовки на минерални 
суровини, минералошка збирка, кабинет по палентологија, кабинет по 
минералогија и  кабинет по петрологија.
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просторни услови
Факултетот располага со два амфитеатра, шест предавални и шест 

лаборатории. Лабораторијата по хемија ја користат и другите факултети 
во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

литература 
На ФРГП постои високообразовна специјална библиотека, 

како и читалница за студентите. Моментално се работи на нејзина 
компјутеризација со можност за пребарување на Интернет, електронско 
поврзување со други библиотеки и нејзино мрежно поврзување со целиот 
наставен кадар на Факултетот.  Библиотеката располага со вкупно 3.431 
наслови и 62 периодични списанија од областа на геологијата, рударството 
и политехника. За да се спроведе и реализира современиот концепт на 
студирање и да се следат најновите достигнувања во светот се врши 
континуирано надополнување на библиотечниот фонд со најсовремена 
стручна литература, како на пример:

Acta Universitatis carolinae geologica
Slovak magazine geological
Senckenbergina lethaea
Sbornik geologickysh ved journal of geological sciences
Memories de geologie (lozana)
ZDGG
Zitteliana
Geological Quarterly
Jahrbuch GB
Vieteljahrsschrift der naturforschenden gesellschaft in Zurich
Geologija 
Geologica belgica
Ofioliti
Natura Croatica
Archives des sciences
Geologica Croatica
Geological Survey of Denmark and Greenland
Document STU Lion
Billetins of American palentology
Service gelogiquie de Belgiquie
Geologica Acta.

Научноистражувачка работа
Листата на проекти кои се во тек на реализација, како и на проекти 

кои се пријавени оваа година е навистина голема. Нивната бројка изнесува 
15, и тоа:

Проф. д-р Тодор Серафимовски
1. Билатерална соработка ви проектот со наслов „Влијанието на 

активностите поврзани со рударството врз концентрацијата на 
тешките метали во водата, седиментите, почвите и растенијата 
во Република Македонија”, 2008-2009, Факултет за рударство, 
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геологија и политехника (Република Македонија) и Институтот 
БРЖМ во Орлеанс (Република Франција).

2. Национален проект со наслов „Влијанието на активностите 
поврзани со рударството врз концентрацијата на тешките метали 
во водата, седиментите, почвите и растенијата во Република 
Македонија”. Период на траење 2007-2009 година.

Проф. д-р Војо Мирчовски
1. „Загадување и заштита на подземните води во алувијалните седи-

менти на реката Брегалница во зависност од хидрогеолошките ка-
рактеристики“ (2006-2009).  Раководител на проектот (Министер-
ство за образование и наука). 

2. „Одредување на санитарно заштитни зони околу штипското из-
вориште на подземна вода од алувионот на реката Брегалница, 
според искуството на загрепското извориште на подземна вода од 
алувионот на реката Сава“ (2006-2008).  Раководител  на проектот  
(Билатерален проект со Хрватска, Министерство за образование и 
наука).

3. „Сеизмо-хидрогеолошката осетливост на животната средина и на 
општеството на балканскиот регион“ ( 2006 - 2009). Учесник во 
проектот претставник за Македонија (УНЕСКО).

Проф. д-р Блажо Боев 
1. ,,Силикатни минерали од Македонија минеролошка карактеризација“ 

- Р. Македонија.
2. „Арсен и талиум во почвите на Република Македонија“.
3. Меѓународен – Хрватска.

Проф. д-р Тодор Делипетров
1.  Меѓународен – Албанија.

Проф. д-р Владо Гичев
1. Меѓународен-Турција ,,Динамичка анализа на структури со 

флексибилен темел користејки метод на конечни разлики“.
2. Меѓународен-Кина ,,Кооперативно истражување на 

дводимензионален модел на интеракција почва-објект со П-СВ 
бран“.

Проф. д-р Гоше Петров
1. Меѓународен-Словенија ,,Корелација на еоценските флишни 

седименти на Македонија и Словенија и влијанието за регионалното 
палеогеографско проучување на флишните басени“.

Проф. д-р Зоран Панов
1. „Истражување и стратегиска определба за воведување на 

континуирана технологија за експлоатација на лапорци во рудникот 
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’Усје’ при Групација ТИТАН ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД - Скопје“, 
Развојно - истражувачки проект.

2. The underground coal exploitation by the Velenje mining method in the 
Macedonia Republic, Joint (Bilateral) Research Project, Macedonia – 
Slovenia.

3. Ekološki usmjerena eksploatacija arhitektonsko - građevnog kamena, 
Мinistartvo znanosti Hrvatske i Rudarsko - geološko naftni fakultet u 
Zagrebu, znanstveni projekt, nosioc - prof. dr. Trpimir Kujundzić.

Посебен сегмент во развојот на ФРГП претставува соработката со 
сродните меѓународни институции, која се реализира на повеќе начини: 
учество на конгреси, семинари, симпозиуми, менторство на магистерски 
и докторски студии, учество во заеднички научноистражувачки проекти 
и др.

Објавени трудови
Во текот на оваа година наставниот кадар на ФРГП има публицирано 

и презентирано околу 60 научни трудови како во земјава така и надвор од 
неа.
Geomagnetic field of Earth; Marjan Delipetrev, Blagoj Delipetrev, Sanja 

Panovska, Todor Delipetrov; fizika
„Загадување на водите во Охридско Езеро и загадување на почвите од 

отпадните води од рудниците и наоѓалиштата”, Министерство 
за образование и наука, Билатерална соработка Македонија – 
Албанија

Geomagnetic measurements in 2004 in the Republic of Macedonia M. 
Delipetrov, T. Delipetrov, S. Panovska, B. Delipetrov; USA

Геоелектрично сондирање со TERRASAS метар; 1Марјан Делипетров, 
2Сања пановска, 1Тодор Делипетров, 1благица Донева; geo 
Ohrid

Geomagneti field of the Republic of Macedonia; Blagica Doneva, Marjan 
Delipetrov, Sanja Panovska, Todor Delipetrov;

Basic model of the geo-database of the Rupublic of Macedonia; Blagoj 
Delipetrov, Marjan Delipetrov, Sanja Panovska, Todor Delipetrov;

Modeling the optimal geotechnical models of the cres of the Otinja embankment 
dam in Stip; Deljo Karakasev, Risto Popovski, Todor Delipetrov;

ARIMA modeling of annal rainfalls in the Bregalnica River bsdin; Vlatko 
Jovanovski, Todor Delipetrov, Gorgi Dimov;

Геофизички истражувања со методата на VLF; Сања пановска, Марјан 
Делипетров, Тодор Делипетров;

Analysis geophysical models of the territory of the Republic of Macedonia; 
Sanja Panovska, Todor Delipetrov, Marjan Delipetrov, Blagoj 
Delipetrov.

“Geothermal System ’Toplec’ and geothermal potential of Dojran region”- Del-
jo Karakasev, M. Delipetrov, K. Jovanov, - “ENERGETICS”, Vol.60., 
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pp.67-73, Ukd 629-9  ISSN 1409-6048, 2007, Skopje.
“2D and 3D temperature model of the Kocani depression”- Deljo Karaka-

sev, Todor Delipetrov - Geol. Maced. Vol.21, pp.37-47, Stip, 2007, Stip, 
Macedonia

Д. Каракашев, р. поповски, М. Делипетров, С. пановска, Г. Димов, 
б. Донева, В. Јовановски: „Креирање на оптимален геотехнички 
модел на круната на насипната брана на реката Отиња во Штип“, 
– I регионален конгрес на студенти од геотехнолошките факултети 
ГЕОРЕКС, Тузла, 26 – 29 април, 2007

Орце Спасовски, благица Донева: „Тешки метали во водата на Зле-
товска Река и нејзината околина“, II балкански рударски конгрес, 
Белград, 2007

Blagica Doneva, Marjan Delipetrov, Sanja Panovska, Todor Delipetrov: 
“Geomagnetic field of the Republic of Macedonia” – Geologica Mace-
donica, Vol. 21, 2007, pp. 49-62

Orce Spasovski, Blagica Doneva: “Heavy metals in sediments and soils 
along the river Bregalnica in the part of hydroacumulation Kalimanci to 
Kocani” - Geologica Macedonica, Vol. 21, 2007, pp. 75-86
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(27-35).
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ty of the environment and society in the Balcan region” Sofija. Bulgaria.
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2008.

Мирчовски В., Каракашев., Д петров, Ѓ., Мирчовски, В., 2008: 
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Геолошки конгрес на геолозите од Македонија, Охрид 2008.

Dambov R., Stojkoski G: Methods and equipment for turning down of strips 
VIII International Conference of Surface Mining OMC 2007 Belgrade.

Dambov R., Karanakova Stefanovska R. Минирање на станбено деловен 
објект Drilling and Blasting 3rd International Simposium, 2007 Bel-
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Mile Stojanovski, Jovan Georgievski, Stojan Zdravev, Risto Dambov 
COALS-BASIC ENERGY RAW MATERIAL IN THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA IN THE XXI CENTURY. 2nd Balkan Mining Congress, 
Balkanmine 2007  Belgrade.

Костоски Зоран, Стојан Здравев, ристо Дамбов CONDITIONS FOR IN-
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AT DECORATIVE STONES MINES. 2nd Balkan Mining Congress, Bal-
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Mining Congress, Balkanmine 2007  Belgrade.
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ристо Дамбов, радмила Каранакова Стефановска DRILLINF-BLAST-
ING OPERATIONS WITH THE APPLICATION OF GRID PLANNING. 
2nd Balkan Mining Congress, Balkanmine 2007  Belgrade.

Љупчо Трајковски, ристо Дамбов SAFETY AT WORK IN GEOLOGICAL 
AND MINING OPERATIONS-LEGAL REQUIREMENT IN THE RE-
PUBLIC OFMACEDONIA. 2nd Balkan Mining Congress, Balkanmine 
2007  Belgrade.

Stefanova, V., Serafimovski. T., Nedelkov, R., 2007: Mineralogical and chem-
ical characteristics of the most important minerals in the volcanic rocks 
of the Kratovo-Zletovo volcanic area, Geologica macedonica Vol, 21, pp. 
1-10.

Kovacev, V., Stefanova, V., Nedelkov, R., Mladenov, V., 2007: Eluvial-allu-
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Part I: Geochemistry of stream sediments and their relation to the source 
rocks and ores. Review of the Bulgarian geological Society, vol. 68, part, 
1-3,pp. 66-76.
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alluvial gold from the gold-copper occurrence Borov Dol (R. of Mace-
donia) Part II: Mineralogy of gold and stream sediments. Review of the 
Bulgarian geological Society, vol. 68, part, 1-3,pp. 77-91.

Стефанова, В., 2008: Минералогија на расипното злато во наоѓалиштето 
Плавица. I конгрес на геолозите на Р. Македонија, Зборник на 
трудови, стр. 133-142.

Стефанова, В., 2008: Геохемија на стрим седиментите од наоѓалиштето 
Плавица,   I  конгрес на геолозите на Р. Македонија, Зборник на 
трудови, стр. 143-152.

B. Golomeov, B. Krstev, M. Golomeova
OPTIMIZING OF SOME PARAMETERS IN THE PHASE OF COARSE Pb 

AND Zn FLOTATION IN SASA MINE, R. MACEDONIA /XII Balkan 
Mineral Processing Congres, Delphi, Greece, 2007/

M. Golomeova,  B. Krstev, B. Golomeov
MODELS APPLICABLE FOR EVULATION OF CONTAMINATED SITIES 

_ BIOLOGICAL SYSTEMS AT RISK /XII Balkan Mineral Processing 
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Krstev B., Golomeov B., Golomeova M
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Десподов З., Гичев В., Донева Н., Санација створене рушевине током 
откопавања коморно-стубном методом у ревиру „Свиња река-Запад“ 
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подземној изградњи“, РГФ Београд, декември, 2007 год.

Десподов З., Донева Н., Избор на економски најефективна метода 
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за откопување според критериумот на оптималност, со обѕир на 
рударско-геолошките услови на наоѓалиштето, I стручно советување 
на тема: Технологија на подземна експлоатација на минерални 
суровини - ПОДЕКС’07, Сојуз на рударски и геолошки инженери на 
Р.Македонија, Пробиштип, 2007 год.

Донева Н., Мијалковски С., петровски Ф., Техничко-економски 
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Geochem Health (207) 29, pp. 21-32 (IF 0.821)
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боев, б., Шијакова-Иванова, Т., Костова, С., 2008. Видови на отпад, 
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’Ржаново. I конгрес на геолозите на Македонија, Зборник на 
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конгрес на геолозите на Македонија, Зборник на трудови. 

Blazo Boev, Vladimir Bermanec, Tena Sijakova-Ivanova, 2007: Mineral-
ogical and geochemical compositions of the ore which are manufactured 
in the feni metallurgical company, Kavadarci, Geologica Macedonica, 
Stip. Volume 21, pp.

Mirakovski D., Despodov Z.; Dust Control at Open Storage Pile – Bucim Co-
per Mine, BulkEurope 2008, September 2008, Prague, Czech Republic.

Despodov Z., Mirakovski D., Stojov V.;  Application of Promaint software 
for operation, monitoring and maintenance of loading conveyance mecha-
nization in Sasa minei, 7 Interantional Symposium on Haulage and Hoist-
ing ISTI 08, Tara 1-3 June, 2008, Serbia.

Мираковски Д.; Контрола на бучавата и загадувачките супстанци во 
амбиентниот воздух. Информативно-стручна ревија Македонско 
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Стручно советување ПОДЕКС 2007, декември 2007, Пробиштип, 
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оруднувањето од хор.XV до хор.XVI со примена на подетажна ме-
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тода за откопување со рушење на кровината озгора-надолу, Прво 
стручно советување „Технологија на подземна експлоатација на ми-
нерални суровини“, СРГИМ,  Пробиштип, 2007.

Nikolinka Doneva, Stojanče Mijalkovski, Filip Petrovski: Тehničkо-
ekonomski parametri rudničkog transporta u reviru “Svinja Reka”, rud-
nik “SASA”, M.Kamenica, za novo proektovani proiyvodnji kapacitet 
olovno-cinkove rude, Sadašnje stanje i rayvoj rudničkog transporta i iz-
voza, VII Internacionalni simpozijum o transportu i izvozu, Tara, 2008.

Стојанче Мијалковски: Избор на откопен метод за подземно откопување 
на рудно наоѓалиште, Македонско рударство и геологија, број 9, 
СРГИМ, Скопје, 2008.

Despodov  Z, Doneva N, Mijalkovski S.: Mogućnosti podzemnog otkopa-
vanja ugljanih slojeva u R.Makedoniji sa primenom visokoproduktivnih 
metoda, II Međunarodni simpozijum Energetsko rudarstvo - ER’08, 
Savremene tendencije u razvoju energetskog rudarstva, RGF Beograd i 
Privredna komora Srbije, Tara, 2008.    

Десподов З, Дамбов р, Здравев С, Мијалковски С.: Подземна 
експлоатација на јаглените во пелагонискиот регион со примена на 
современи технологии, Тркалезна маса на тема: РЕК Битола потре-
би и можности за континуирано обезбедување со јаглен, СРГИМ и 
ЕЛЕМ, Битола, 2008.

Marija Hadzi-Nikolova Modeli o proceni ekoloskog rizika III megunarodni 
simpozium Savremeni trendovi u podzemnoj izgradnji RGF Beograd, de-
kemvri 2007.  

Издавачка дејност (книги)
Издавачката дејност на ФРГП и оваа година оди по нагорна линија. 

Позитивна рецензија добија 5 ракописи за учебници по одделни премети 
и тоа:
1. проф. д-р Тена Шијакова-Иванова „Минералогија“;
2. проф. д-р Војо Мирчовски, проф. д-р Дарко Маер „Заштита на 

подземни води“;
3. проф. д-р Тодор Серафимовски, проф. д-р Панде Лазаров „Енергетски 

ресурси“;
4. проф. д-р Благој Голомеов, м-р Александра Милева „Нумерички 

методи во рударството“;
5. проф. д-р Тодор Делипетров „Основи на геофизика“.

 
Нови избори на наставен и соработнички кадар
Заради развојот и унапредувањето на наставно-образовната дејност 

на Факултетот од година во година бројот на вработените постепено 
се зголемува. Во текот на оваа година се примени пет нови помлади 
асистенти и тоа тројца на Одделот за геологија и двајца на Одделот 
за политехника и тоа: м-р. Марија Хаџи-Николова, м-р. Трајче Митев, 
инж. Афродита Зенделска, инж. Стојанче Мијалковски, инж. Радмила 
Каранакова-Стефановска.
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9.9.  ФАКулТЕТ ЗА МЕДИцИНСКИ НАуКИ, ФИлОлОШКИ 
ФАКулТЕТ, ФАКулТЕТ ЗА ТурИЗАМ И бИЗНИС лОГИСТИКА, 
ЕлЕКТрОТЕХНИчКИ ФАКулТЕТ, ТЕХНОлОШКО-ТЕХНИчКИ 

ФАКулТЕТ И МАШИНСКИ ФАКулТЕТ

Факултетот за медицински науки, Филолошкиот факултет, Факултетот 
за туризам и бизнис логистика, Електротехничкиот, Технолошко-
техничкиот и Машинскиот факултет започнаа со работа од учебната 
2008/2009 година. За декан на Факултетот беше назначен проф. д-р Никола 
Камчев. Во состав на овој факултет влезе Високата здравствена школа. За 
в.д. декани беа назначени: на Филолошкиот факултет - проф. д-р Виолета 
Димова, на Факултетот за туризам и бизнис логистика - доц. д-р Нако 
Ташков, на Електротехничкиот факултет - проф. д-р Стојан Здравев, на 
Технолошко-техничкиот  - проф. д-р Јордан Живановиќ и на Машинскиот 
факултет - проф. д-р Зоран Панов.

9.10.  цЕНТАр ЗА ЈАЗИцИ 

Како што раководителот на Центарот за јазици при УГД наведе во 
брошурата што ја подготви за Центарот, јазикот треба да е во современа 
функција на продуктивна и просперитетна, општествена, економска и 
,,културна соработка меѓу народите“. 

Според тој универзален постулат, употребен и од Гоце Делчев, во 
првата година од постоењето на Универзитетот „Гоце Делчев“, Центарот 
ја изведуваше својата задача со сериозно фокусирана и одговорна 
професионалност. Наставата по јазици на сите осум факултети се 
одвиваше според програмите, плановите и распоредот, изготвени во 
координација помеѓу Центарот и факултетите: Педагошки факултет, 
Факултет за рударство, геологија и политехника, Факултет за информатика, 
Земјоделски факултет, Економски факултет, Правен факултет, Факултет 
за музичка уметност и Висока здравствена школа. Во првите два семестра 
од академската 2007-2008 година на овие факултети беа изучувани 
странските јазици: англиски, руски, германски и француски.      

Центарот за јазици при УГД беше стручно опремен со соодветна 
современа литература и со дигитална технологија, преку што ја спроведе 
наставата по англиски, германски, руски и француски јазик во првата 
академска година. Методот на изучување на странски јазици користеше 
и технолошки базирани едукативни средства, современи учебници и 
интерактивна, креативно иновативна настава.    

Резултатите беа успешно изведена наставна и научноистражувачка 
работа во која студентите се оспособуваа да ги користат бенефициите 
од познавање на странски јазици -  за сопствените студиски и идни 
професионални активности и деловни глобални комуникации.  

Наставниот кадар на Центарот е млад и несебично ентузијастичен, 
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покажа натпросечна мотивираност за наставно-научни и истражувачки 
ангажмани и проекти. Подготвеноста за изведување на наставата 
резултираше во високоетички односи кон студентите и во одговорни и 
примерни колегијални решавања на тековните потреби. 

Покрај редовните предавања и вежби, наставниот кадар во Центарот 
си постави самоиницијативни задачи за изработка на учебници според 
најновите практични опсервации и наставни искуства и според светската 
литература која беше консултирана. 

Наставниот кадар при Центарот учествуваше на меѓународни 
семинари и конференции, на доусовршувања и на волонтерски ангажмани 
за примена на наставата по странски јазици.

Со помош на технолошки базирани и глобално конектирани методи за 
далечинско учење, уште пред воведување на „учење на далечина“ на УГД, 
лекторот по француски,  магистер  Ана Канарева, успешно предаваше, 
држеше вежби и спроведуваше колоквиуми од Данска со своите студенти 
на УГД - Штип.

Во рамките на размена на искуства со меѓународни универзитети, 
лектор Елена Тупаревска помина интензивен летен семестар на 
Универзитетот во Картум, Судан, преку Student Voluneering Programme, 
London, каде што ја усовршуваше современата методика во наставата 
по англиски јазик на високообразовни меѓународни установи и каде 
работеше на својот роман за Африка.

М-р Снежана Кирова, виш лектор по англиски јазик, со успешно 
долгогодишно универзитетско наставно искуство, го застапуваше 
Центарот за јазици на меѓународни конференции, конгреси и семинари: 
за информатика, екологија и нови начини на предавање и  оценување во 
образованието и во лингвистиката: Белгија, Бугарија, Србија и Македонија.   
Нејзината работа на Темпус програмата и на модулот по англиски јазик 
на Педагошкиот факултет веќе дава импресивно корисни резултати.   

Лекторот по руски јазик, Јане Јованов, на магистерски студии 
при УКИМ, покажа невообичаено импресивни динамични и сестрани 
способности за современа настава и креативен приод кон сите задачи. 
Јованов иницираше, преведуваше и организираше посета на мешовита 
седумчлена делегација од УГД на три државни универзитети во Русија, 
Самара, што се покажа исклучително информативно и инструктивно во 
запознавање и споредување на работата на други универзитети со УГД. Како 
резултат на неговите натпросечните залагања во меѓууниверзитетските 
контакти, размената на искуства и организирањето на меѓудржавната 
посета на делегацијата од УГД на државните универзитети во Самара 
- Руската влада и Амбасадата на Русија во Македонија го назначи Јане 
Јованов за директор на првиот Руски центар во Штип, спонзориран од  
Фондот ,,Руски свет“ во Штип.

Лекторот по германски јазик, Драгана Коцева, која веќе се наоѓа пред 
одбрана на својата магистерска теза, успешно соработува и пренесува 
драгоцени искуства од Македонско-германското друштво за наставници по 
германски јазик, а нејзината наставна дејнот на респективните факултети 
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ја презентира како особено посветен педагошки кадар и како посебно 
популарен и ефикасен комуникатор меѓу студентите и наставниот кадар.

Лекторот по англиски јазик, Драган Донев, на магистерски студии 
при УКИМ во Скопје,

беше одбран од неколку водечки европски универзитети за 
доусовршување на неговите постдипломски студии. Неговата фокусирана 
и методична посветеност беше препознаена од бројни студенти на 
информатика и на другите факултети наведени во неговиот извештај.  

М-р Марија-Емилија Кукубајска - виш лектор по англиски 
јазик

Марија-Емилија Кукубајска беше ангажирана на планот на наставната 
и на научноистражувачка дејност, како и на остварување на контакти и 
преговори за меѓународна размена и соработка меѓу наставно научен и 
студентски кадар од македонската дијаспора во САД, односно за нивно 
заемно вклучување во работата на УГД, како и во книжевни и културно-
уметнички активности за промоција на етиката во Македонија и САД.

Настава по Англиски јазик 1 и 2
Англиски јазик 1 и Англиски јазик 2, за прв и втор семестар, 

Кукубајска ги изведуваше во Штип и Струмица, на двата кампуса од 
општа насока на Земјоделскиот факултет при УГД. 

Бројот на часови по предавања и вежби беше 2+2, со 3 кредити и со 
60 часа по семестар. 

Кукубајска се определи за стручен учебник за изведување на настава 
по англиски јазик:  ,,Англиски јазик во земјоделието“ - ENGLISH IN AG-
RICULTURE, by Alan Mountford, Oxford University Press, England, 2003 
. Врвниот квалитет на учебникот обезбедуваше интегрирана содржина 
на стручни текстови со технички вокабулар од областа на аграрот и со 
граматика. 

Наставата и вежбите беа интегрирани со аудитивна метода кон истиот 
учебник кој ги обработуваше сегментите: 

1. Читање и когниција
2. Применета солуција за јазично сфатената материја 
3. Јазични вежби
4. Граматички вежби
5. Проверка на јазично-стручните и граматичките вежби. 
Во текот на двосеместралните курсеви, следните поглавја од 

учебникот беа обработени: 
1. The Parts of a Plant and their Function
2. The Life Cycle of a Plant
3. The origin and composition of Soil
4. Drainage and Irrigation
5. Manures and Fertilizers
6. The Control of Weeds and Plant Disease
7. Market Gardening.
За додатно интензивирање на процесот на изучување на јазикот 
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преку вежби беше воведена за првпат во Македонија најактуелната 
светска лингвистичка метода  Rosetta Stone, USA, 2007. Истата беше 
презентирана преку дигитални аудиовизуелни средства.  

За стимулирање на процесот на изучување на англискиот јазик и за 
мотивирање во проширување на познавањата на јазикот преку информации 
за американската цивилизација и современо општество - беше користена 
додатна литература меѓу која и специјализираното  издание на TIMES 
Magazine: Builders and Giants. Од него се обработуваа текстови од 
областа на бизнисот, културата, образованието, спортот и забавната 
индустрија на САД.

Во текот на летниот период се донесе иницијатива на седница на 
Ректорска управа, чиј член е и Марија-Емилија Кукубајска, во Центарот 
за јазици да се организира и спроведе: летна обука по англиски јазик 
за наставниот кадар и администрацијата од факултетите на уГД. За 
оваа цел Центарот ја покани на соработка Канцеларијата за меѓународна 
соработка, со што се спроведе заемно успешна активност.  

Обуката беше изведена во два блока на летниот курс, со четири 
предавачи:  

-  м-р Снежана Кирова и Драган Донев од Центарот за јазици и 
-  Билјана Костуранова и Маријана Кротева, од Канцеларијата за 

меѓународна соработка.
За далечинско организирање на работата преку летниот период, како 

и за преводни активности, Марија-Емилија Кукубајска ги користеше e-
communication опциите за далечинска наставна и преведувачка дејност 
(координирање на летната обука и преводите за двата зборника на   
Земјоделскиот факултет). Лекторот Елена Тупаревска од Судан беше 
парцијално вклучена во летните електронски преведувачки задачи при 
Центарот за јазици на УГД. 

  
Научноистражувачка активност  
На рускиот Самарски државен универзитет, Оксфордско-руска 

фондација, на Конференцијата која се одржа во мај 2008 година под на-
слов: „Општеството и културата во процесот на меѓународната 
интеграција“, Марија Кукубајска поднесе оригинален научен труд во 
секцијата: „Историја на меѓународните односи и меѓукултурните 
влијанија“.  

Нејзините научни истражувања во историјата на културата се фоку-
сираа на моралните пораки на македонскиот просветител од IX век, св. 
Кирил, поточно на неговите дебатирања и одбрани на христијанските мо-
рални принципи пред повеќе претставници од мултиконфесионални, ин-
теретнички и интеркултурни ентитети во тој регион, денес дел од Русија: 
„Некои податоци за Хазарската мисија пред и за време на просвети-
телската мисија на браќата Кирил и Методиј“.   

Марија-Емилија Кукубајска зеде учество и на Семинарот за европ-
ски иновативни методи за тренинг на наставници во високото образова-
ние од Македонија, одржан во Скопје. Семинарот беше организиран од 
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УСАИД и Фондацијата Сорос, а во соработка со предавачи од Ирскиот 
универзитет од  Даблин. Насловот на семинарот беше ,,Импликации во 
иницијалната подготовка на наставниците во Република Македонија“ - 
декември 2007.

На Третиот меѓународен конгрес за историја на медицината, со 
учесници од балканските земји, Марија-Емилија Кукубајска го поднесе 
оригиналниот научен труд: „Корелација на верата и молитвата со ме-
дицината и здравјето – академски, клинички испитувања во САД и 
Европа за етички аспекти на унапредување на менталното-душевно 
здравје, засновано на повисоки морални принципи во соочување со 
здравствените проблеми“.

Во „Годината на јазикот“, по посета на Фондацијата Херитиџ 
во Вашингтон, САД, и по тамошната средба со македонскиот парла-
ментарен пратеник кој се залагаше за актуaлизирање на значењето на 
македонскиот јазик, Лилјана Поповска, Марија-Емилија Кукубајска 
во ,,Нова Македонија“ го објави својот книжевно-лингвистички есеј за 
суштинското значење на одбраната на јазикот како фактор за легитимна 
слобода и за идентитет на еден народ. Есејот е со наслов:  „Македонскиот 
јазик и слободата“.

Како основач на невладината организација ЕМАРИ, посветена на 
промовирање на едукацијата, моралот и истражувачката работа во 
историја на културата, Кукубајска беше презентер на основачкиот 
состанок на ,,Клуб Етика ЕМАРИ“ во Гимназијата ,,Ванчо Прќе“ во 
Виница, септември 2008.  Темата што Кукубајска ја презентираше беше 
насловена ,,применета етика за здрав дух во здраво тело, преку 
концептот - Екологија на душата“. Во присуство на наставници 
од гимназијата, по предметите: Етика, Филозофија, Психологија и 
Македонски јазик, претседателот на ,,Клуб Етика ЕМАРИ“ - учителот 
и писател Станка Митрева ги изнесе целите и методите за работа на 
„Клубот Етика ЕМАРИ“. 

Кукубајска ја претстави од едукативна гледна точка круцијалната 
потреба за промовирање на моралот меѓу децата и младината на училишна 
возраст. Членовите на „Клуб Етика ЕМАРИ“ од Кочани и Виница, заедно 
со своите наставници, зедоа учество во интерактивна размена на идеи и 
во дебатата за етички искуства и предизвици кои тие ги согледале и во 
книгата ,,Еми – Вселена во Вселената“ и во сопствените искуства низ 
училишна, социјална и фамилијарна средина.  

На 17. Меѓународeн фестивал на оризот во Кочани, септември 2008 
година, на покана на невладината организација Октагон, Марија-Емилија 
Кукубајска имаше излагање на тема „Патриотската поезија и моралните 
основи на љубовта кон татковината“. Од учебникот за VI одделение по 
Македонски јазик, од составувачот Томе Богдановски, Кукубајска ја 
прочита својата песна ,, Македонијо, те сакаме – во сите твои бои“.    

 Културно-уметничка активност 
На „Глобалниот фестивал за мир“ (ГФМ - GPF) одржан во Вашингтон, 

јули 2008 година, пред конгресниот Капитол Хил, Марија-Емилија 
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Кукубајска го претставуваше Универзитетот „Гоце Делчев“,  Амбасадата 
на Македонија во САД и Невладината меѓународна организација 
„ЕМАРИ“ од САД/Македонија.

Претседателот и основач на „ЕМАРИ“ во Македонија, Марија-
Емилија Кукубајска му предложи на организаторот на ГФМ вклучување 
и штанд од Македонија, што беше и остварено. Спонзорството го 
обезбеди пријателот на Македонија Мајкл Брекстон, дипломат од Стејт 
Департмент.  

Универзитетот „Гоце Делчев“ и Македонската амбасада во Вашингтон 
обезбедија репрезентативни македонски изданија за македонската 
култура, историја и јазик, во книги, брошури и постери од македонската 
цивилизациска ризница, кои беа изложени на македонскиот штанд. 
Во тој избор беа вклучени и авторствата на македонскиот амбасадор 
во Вашингтон, Зоран Јолевски, на ректорот на УГД, проф. д-р Саша 
Митрев и на делата на македонскиот историчар Александар Донски, кој 
во македонската дијаспора во САД и на други континенти се смета за 
најпопуларен современ историчар на македонската антика и автор на 
научноистражувачки, документарни и белетристички дела. Неговата 
истражувачки инвентивна книга ,,Американски претседатели и нивната 
генеолошка поврзаност со средновековни македонски династии и со 
Александар Македонски“ наиде на огромен интерес кај американските и 
другите меѓународни посетители на мировниот фестивал.

На овој светски собир беа промовирани книгите од Штипско 
културно лето (промотор Мајкл Брекстон), за подигнување на свеста за 
моралните пороци и доблести во светот, со содржини од применета етика: 
,,Зборник од Меѓународниот книжевен меморијален конкурс ЕМИЛИЈА 
КУКУБАЈСКА“ (на англиски) - ,,Македонецот од Штип – Александар 
Кукубајски“ и ,,ЕМИ-Ноти: Вселена во Вселената“ и ,,Емико“ (на 
англиски). 

ЕМАРИ инк. преку Марија-Емилија Кукубајска изложи и книги за 
Македонија од  сопствената библиотека во Арлингтон, САД.

На Глобалниот мировен фестивал Марија Кукубајска настапи и со 
есејот: „писмо од Македонија“ со што ја истакна важноста на етиката 
од аспект на говорот-јазикот, културата, религијата и литературата. Есејот 
предизвика енергичен и позитивен одѕив кај слушатели и посетители 
од мноштво култури и јазици од светот, меѓу кои и кај посетители од 
Балканот: Србија, Бугарија, Грција, како и од Македонија. 

На Народно-црковната конвенција во Њу Џерси, август 2008, 
Марија Кукубајска го претстави Универзитетот „Гоце Делчев“ и 
неговата отвореност за соработка и размена на знаење, кадри и проекти 
со цел меѓусебно да се придонесува во развојот на образованието и 
воспитанието. 

На панел-дискусијата и презентацијата на ОМД – Обединета 
македонска дијаспора (UMD, со седиште во Вашингтон), во присуство на 
претседателот на ОМД Мето Колоски, 

Марија-Емилија Кукубајска зеде збор за валидноста на етичката 
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мисија на ЕМАРИ во континуирано унапредување на книжевно-
етичката мисијата на ЕМАРИ, како дел од македонските напори за 
етичко еманципирање на школската и академска младина. Акцент и на 
оваа презентација беше истражувачката работа на Кукубајска во полето 
на етиката и на практичните, применети примери за елитно морално 
живеење, предодредени да ги мотивираат во позитивен правец тековните 
негативни, девијантни појави и трендови кај децата и младината.  

Ова излагање на Кукубајска се фокусираше на потребата од 
филантропска помош и  иницијативи за вклучување на македонските 
деца и младина во Македонија и во дијаспората – во процесот на морално 
воспитание, поведение и конструктивно живеење. Претставувањето 
пред ОМД беше насловено: ,,Суштинската потреба од застапеност 
на христијанска етика и морални принципи во формирање на 
успешни и здрави македонски генерации“, Кукубајска се осврна 
и на конструктивната улогата на МПЦ во воведување на библиско 
воспитување за духовна култура, во државните училишта во Македонија, 
што коинцидира со нејзините идеи преку ЕМАРИ за превентивни 
активности против пороците кои веќе претставуваат глобална закана за 
менталното, физичко, социјално и фамилијарно здравје на младите и на 
општата популација.

Од двосеместралната активност на раководителот на Центарот 
за јазици при Универзитетот „Гоце Делчев“, научноистражувачка и 
културно-образовна улога одигра и учеството на Кукубајска на Штипско 
културно лето. 

На 8 јули 2008 година, таа  напиша, објави и ја приреди 
мултимедијалната културно-образовна и научна инсталација: 
ЈАЗИКОТ НА ДОблЕСТА, проект на ЗГ ЕМАРИ и на Општината 
Штип,  парцијално спонзориран од УГД.

За промовирања на јазикот и литературата со етички пораки, Марија-
Емилија Кукубајска  имаше излагања, книжевни читања и интервјуа на 
повеќе печатени, радио и телевизиски медиуми во Македонија, како и во 
Друштвото на писатели на Македонија, за фестивалот ,,Денови на липата“ 
со есејот во стих ,,Липата Липа“.

М-р Снежана Кирова - виш лектор по англиски јазик
Во зимскиот семестар од учебна 2007/2008 година м-р Снежана 

Кирова ги предаваше предметите Англиски јазик 1 на Педагошки 
факултет - Одделенска настава (2 групи) и Предучилишно воспитување 
(1 група) со фонд на часови 1+2, односно вкупно 45 часа или 4 кредити, и 
предметот Англоамериканска цивилизација и култура од Модулот за 
рано учење на англиски јазик со фонд на часови од 0+2, со 3 кредити.

Во летниот семестар од учебна 2007/2008 година м-р Снежана 
Кирова ги предаваше предметите Англиски јазик 2 на Педагошки 
факултет - Одделенска настава (2 групи) и Предучилишно воспитување 
(1 група) со фонд на часови 1+2, односно вкупно 45 часа или 4 кредити, 
и предметот Англиски јазик (изборен) со фонд на часови 2+2 (1 група), 
односно вкупно 60 часа или 3 кредити.
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Во текот на јануари Кирова престојуваше во Гронинген, Холандија, 
како дел од ТЕМПУС проект.

Извештај од студискиот престој на универзитетот од Гронинген, 
Холандија, во рамките на Темпус 4 проектот, чиј носител е Универзитетот 
„Гоце Делчев“ - Штип, во периодот од 21-1-2008 г. до 30-1-2008 г. се 
оствари студиски престој на Универзитетот од Гронинген, Холандија.  

Организацијата на целокупните активности беше координирана од 
страна на координаторот на проектот за Р. Македонија проф. д-р Солза 
Грчева, проректор за меѓународна соработка на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип. Од Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ 
од Скопје престојот го реализираше групата во состав: доц. д-р Весна 
Макашевска, асс. м-р Лулзим Адеми и помлад асистент Анита Штерјоска; 
од Педагошкиот факултет од Штип доц. д-р Лидија Горачинова-Илиева, 
виш лектор м-р Кирова Снежана и помлад асистент Ирена Китанова, 
а и Јехона Мустафа и деканот на Педагошки факултет д-р Веби од 
Универзитетот во Тетово.  

Престојот беше организиран во вид на работилници на соодветни 
институции за подготовка на наставнички кадри за основно и средно 
образование, како и посета на основни училишта во урбана и во рурална 
средина. На работилниците беа детално презентирани образовниот систем 
на Холандија и подготовката на наставничките кадри, со посебен акцент 
на компетенциите на наставниците кои ги стекнуваат со завршувањето 
на соодветно образование. Изборот на училиштата беше направен така 
што присутните имаа можност да ги воочат спецификите на работата по 
различни дидактички модели (Јена план, Монтесори, Далтон и Реџио).  

За време на престојот посебен акцент беше поставен на планирањето 
и употребата на ИКТ во наставниот процес, особено на примената на 
интерактивни табли. При посетата на училиштата имавме можност 
да следиме реализација на часови со примена на технологија. Притоа, 
технологијата се применуваше во комбинација со соодветен образовен 
софтвер, компатибилен на наставната програма и возраста на учениците. 

Организацијата на активностите од страна на домаќинот, чиј 
претставник беше проф. Јан Фолкерт Дениум, во целост ги оствари 
очекувањата на присутните, особено флексибилноста на агендата 
која тековно беше приспособувана на барањата и потребите, како и 
подготвеноста на проф. Јан Фолкерт Дениум во електронска форма 
на англиски јазик да ги даде на располагање сите материјали кои беа 
побарани од групата.

Доколку проектните активности дозволуваат, на средбата која 
претстои во мај се очекува подробни информации за можностите кои ги 
нуди примената на интерактивните табли во наставната практика, како 
и примена на други информациски технологии во наставниот процес, 
практична примена на ИКТ алатките во подрачјето на јазиците и можности 
за набавка на софтвери за определени подрачја на наставата по јазиците 
и самостојно учење. Што се однесува до математика, беше посочена една 
веб-страница (rekenweb.nl) која наставниците во основните училишта 
ја користат во наставата по математика покрај лиценцираниот софтвер 
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што за таа намена го обезбедува државата. Страницата содржи вежбовни 
игри со кои учениците на интересен начин можат да остварат некои 
од предвидените цели во одделенска настава по математика, сврзани 
со аритметичките и геометриските содржини, мерењето и работата со 
податоци. Страницата има и англиска верзија, така што неопходните 
упатства и формулации на соодветните математички проблеми може да 
им се соопштат на учениците на македонски јазик, а потоа тие самостојно 
да ги решаваат. Идните активноста во ова поле би биле:  а) комплетирање 
на програмските содржини во Moodle; б) работа со група на студенти 
за подготовка на наставен час со користење на компјутерски алатки; в) 
реализација на наставен час по математика во основните училишта со 
примена на ИКТ.

Овој престој овозможи:
• непосредно запознавање со наставата во основните училишта и 

примена на ИКТ во неа;
• корисни искуства за организирање и практична настава на студентите 

и соработка меѓу факултетите за обука на наставници и основните 
училишта;

• идеи за модификација на студиските програми;
• мимио технологија – економична можност за примена на ИКТ во 

наставата;
• идеи за образовен софтвер.

Применувајќи ги сознанијата преку споменатиот ТЕМПУС проект,  
м-р Снежана Кирова материјалот за предметот Англиски јазик на 
Педагошки факултет го стави на Moodle од каде студентите ќе можат да 
го користат во текот на студирањето (на веб-страницата на Универзитетот 
може да се отвори на e-learning под Англиски јазик за учители). Во 
материјалот се вметнати извори од Интернет, како што се: речници, вежби, 
квизови итн., како и примероци од колоквиуми. Овој материјал и натаму 
редовно ќе се ажурира, а ќе им послужи на студентите за далечинско 
учење. 

Во текот на оваа академска година, м-р Снежана Кирова постојано 
контактираше со студентите кои се запишани на Модулот за рано учење 
на англиски јазик, не само преку предавања и испити туку и лично, преку 
давање на секаков вид информации и влезно тестирање за запишување 
на Модулот на оние студенти кои завршиле факултет, а имаат желба да 
се стекнат со овој сертификат. Тестот е компјутерски за да се избегне 
субјективноста при оценувањето. Има вкупно 90 прашања, а ставот е 
дека студентот кој има под 50 бодови не треба да се запише на модулот, 
поради задржување на квалитетот.

Како учесник, вклучена од почеток во проектот „CREATIVE 
TEACHING AND LEARNING“ на УСАИД, м-р Снежана Кирова во текот 
на оваа академска година учествуваше на семинарот во Скопје со тема 
„УЧИЛИШНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ ВО ОСНОВНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ: ИМПЛИКАЦИИ ВО ИНИЦИЈАЛНАТА ПОДГОТОВКА 
НА НАСТАВНИЦИТЕ ВО РМ“ (13-15 декември 2007); предавачите ги 
пренесоа нивните искуства од Ирска.  
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Освен во горенаведените проекти ТЕМПУС ЈЕП и КРЕАТИВНА 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ, м-р Снежана Кирова е вклучена и во пограничниот 
проект со општините Кочани, Делчево и Благоевград, Р. Бугарија 
„Заеднички денови на учење преку целиот живот“ (05МАС02/02/104), 
финансиски поддржан од Европската агенција за реконструкција - Скопје 
преку КАРДС  „Програми на соседство Македонија “– Бугарија.

Во текот на јули и август м-р Снежана Кирова одржа обука за 
вработените при Универзитетот во два дела – почетен степен по англиски 
јазик од вкупно 20 часови по програмата РОЗЕТА СТОУН. 

Јане Јованов - помлад лектор по руски јазик
Во учебната академска 2007/2008 година се остварени предавања по 

руски јазик на: Педагошкиот факултет, Факултетот за рударство, геологија 
и политехника, Високата здравствена школа и на Факултетот за музичка 
уметност. Предавањата на Педагошкиот факултет беа организирани на 
ниво на примарен и секундарен јазик, првиот изучуван во два семестра, 
додека вториот е изучуван само во еден семестар. Високата здравствена 
школа, според Наставниот план, имаше организирано предавања по руски 
јазик само во еден семестар. 

Приближниот број на студенти кои го слушаа рускиот јазик на сите 
факултети изнесуваше 160 (редовни студенти), со уште 150 студентите на 
дообразување.

За време на наставата, генерално, беше користен учебникот „Дорога 
в Россию“, современ учебник по руски јазик за странци што доаѓа заедно 
со неколку ЦД дискови за приближување на правилната руска реч кон 
студентот. За време на наставата, исто така, беа користени материјали од 
ненаставна природа, текстови од медиумите во кои се опфатени совре-
мените проблеми во светот, граматички материјали и вежби спроведени 
со соодветни методи за полесно прифаќање на граматичките проблеми и 
правила. За време на вежбите екстензивно беше користена Програмата за 
полесно изучување на странски јазици „Rosetta Stone“, со нејзин додаток 
за изучување на рускиот јазик. Оваа програма содржи текстуални, видео 
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и аудио компоненти за изучување на јазикот. Програмата беше презенти-
рата со помош на преносен компјутер (лап-топ), звучници и проектор, а 
за правилно изговарање на зборови и цели реченици на руски јазик сту-
дентите се служеа со микрофон. Студентите беа особено наклонети кон 
овој начин на предавање.

помлад лектор Јане Јованов покрена иницијатива за создавање на 
универзален учебник по руски јазик за високото образование, што во пер-
спектива би служел за запознавање со рускиот јазик и неговите најчесто 
користени конструкции, заедно со основите на руската граматика. Овој 
учебник е во процес на создавање, во него директно прагматички се им-
плементираат директните искуства со студентите, нивните тешкотии и 
темпото на нивното прифаќање на материјалот и граматиката на рускиот 
јазик.

За време на академската година беа воспоставени двострани пар-
тнерски односи со три руски универзитети во градот Самара: Аграрната 
академија, Државниот универзитет и Медицинскиот универзитет. Одно-
сите со нив се во зародиш и се очекува во перспектива реализирање на 
договорените точки врз основа на договорите што се потпишан помеѓу 
Универзитетот „Гоце Делчев“ и горенаведените универзитети во Самара.

Најголемо достигнување на помлад лектор Јане Јованов е 
иницирањето и создавањето на „Руски центар“, кој е единствен во 
Македонија. Ова е прв центар од таков вид во државава и истиот ќе ја 
започне својата работа под закрилата на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип. Со формирањето на „Руски центар“ е предвидено да се добива 
континуирана техничка помош, како и помош во материјали во зависност 
од потребите на Центарот и на студентите.

Како дел од активностите, исто така треба да се напомне активното 
одржување на рускиот превод на интернет страницата на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип. Интернет страницата на Универзитетот е прва во 
Македонија, која го има имплементирано и рускиот јазик (со исклучок на 
руските дипломатски претставништва). 

На планот на научноистражувачката активност од областа на 
книжевноста и етиката, помлад лектор Јане Јованов го објави есејот  
„Музеите на Мислата“, поместен во изданието за едукација и морал на 
Здружението на граѓани „ЕМАРИ“:  Зборник од Меѓународниот конкурс 
Емилија Кукубајска. 

Елена Тупаревска - помлад лектор по англиски јазик
Наставна област   
Англиски јазик за студентите од прва година на насоката Политехника 

на Факултетот за рударство, геологија и политехника. Фонд на часови: 
2+2; кредити: 5. 

Англиски јазик за студентите од трета година на Факултетот за 
рударство, геологија и политехника. Фонд на часови: 2+2 ; кредити: 5. 

Англиски јазик за студентите од прва година на Факултетот за 
музичка уметност. Фонд на часови: 2+0; кредити: 2. 
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Методика на наставата по англиски јазик на Модулот по англиски 
јазик при Педагошки факултет. Кредити: 3. 

постдипломски студии 
Септември 2008 г. - Интернационални магистерски студии по 

образование во траење од две години, организирани од четири светски 
универзитети - Универзитетот во Британска Колумбија, Канада, 
Универзитетот Линкопинг во Шведска, Универзитетот во Западен Кејп, 
Јужна Африканска Република и Технолошкиот универзитет во Сиднеј, 
Австралија. 

летен престој 
Јуни 2008 - септември 2008 година на Државниот универзитет 

во Картум, Судан, преку волонтерската организација Sudan Volunteer 
Programme (SVP), која има седиште во Лондон, Англија. За време на 
престојот на Универзитетот во Картум, помлад лектор Елена Тупаревска 
работеше на романот чие дејствие се случува во Африка, а исто така таа 
се здоби со повеќе искуство од областа на образованието за возрасни, 
област од која се и нејзините магистерски студии.

преведувачка работа 
Превод на веб-страницата на УГД, превод на документи и 

зборници. 

проекти на кои работи во моментов: 
1. Учебник по англиски јазик за студенти на Факултетот за музичка 

уметност;
2. Прв роман.    

  
Наставна област 
Англиски јазик за рудари и геолози, англиски јазик за студенти на 

Факултетот за музичка уметност, Методика на наставата по англиски 
јазик. 

Интерес во науката 
Интернационално и компаративно образование. 

Драгана Коцева - помлад лектор по германски јазик
Во академската 2007/2008 г. предавањата по предметот Германски 

јазик, како задолжителен предмет, беа застапени во наставните програми 
на Педагошкиот факултет, Факултетот за рударство, геологија и 
политехника, Факултетот за музичка уметност и на Високата здравствена 
школа. Основна користена литература е „Schritte 1 international“- Hue-
ber Verlag - современ учебник по германски јазик за странци, кој доаѓа 
заедно со неколку компакт-дискови за приближување на странскиот јазик 
кон студентите. Програмата содржи текстуални и аудио компоненти за 
изучување на јазикот. За време на наставата исто така беа користени 
материјали од ненаставна природа, текстови од медиумите, граматички 
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материјали и вежби спроведени со соодветни методи за полесно прифаќање 
на граматичките проблеми и правила, како и материјали во кои е опфатена 
тематика карактеристична за секој факултет. За успешното изведување на 
наставата беа користени и современи наставни помагала, како: телевизор, 
преносен компјутер (лап-топ), звучници, проектор, микрофон и сл. 

1. Педагошки факултет
Според наставната програма на овој Факултет и на двете насоки - 

Одделенска и Предучилишна - предавањата по предметот Германски 
јазик беа застапени во I и II семестар како прв странски јазик, со број на 
часови 1+2, односно вкупно 45 часа по семестар и носеа 4 кредити. Како 
втор странски јазик на овој Факултет, германскиот јазик беше застапен 
само во II семестар со број на часови 2+2, односно вкупно 60 часа или 3 
кредити. Интересот на студентите за посета на предавањата по предметот 
Германски јазик беше навистина голем и тие беа поделени во групи од 
20 до 25 студенти. Овие предавања беа посетени од околу 80 редовни 
студенти од овој Факултет.

2. Факултет за рударство, геологија и политехника
На овој Факултет во I и II семестар како задолжителен предмет - прв 

странски јазик - предметот Германскиот јазик беше предвиден со број на 
часови 2+2, односно 60 часа по семестар или 5 кредити, само на групата 
Политехника. Додека во III семестар на групата Рударство, како изборен 
предмет, предвиден со број на часови 2+2, односно 60 часа или 5 кредити. 
Вкупниот број на редовни студенти што ги посетуваа овие предавања на 
овој Факултет беше околу 10 студенти.

3. Факултет за музичка уметност
Во наставната програма на овој Факултет, странскиот јазик беше 

предвиден во I и II семестар со вкупен број на часови по семестар  30 или 
2+0, со можност за освојување на вкупно 2 кредита. Бројот на редовни 
студенти кои ги посетуваа овие предавања беше околу 20 студенти.

4. Високата здравствена школа
Според официјалната Наставна програма на оваа школа, странскиот 

јазик беше застапен само во I семестар и тоа со 30 часа или 2+0, односно 
3 кредити. Бројот на редовните студенти што ги посетуваа предавањата 
по Германски јазик беше околу 30. Користена е и додатна литература, 
земајќи ја предвид специфичната тематика што ја обработуваат студентите 
од оваа школа.

Како дел од стручниот кадар на Центарот за јазици при Универзитетот 
„Гоце Делчев”- Штип, помлад лектор Драгана Коцева беше ангажирана 
и овластена од раководителот на Центарот,  виш лектор м-р Марија 
Кукубајска, за координирање со сите факултети на кои се изучуваат 
странски јазици.

Поради отсуство на лектор м-р Ана Канарева, задолжена за 
изведување на наставата за француски јазик, помлад лектор Драгана 
Коцева ги координираше и спроведуваше испитите по предметот 
Француски јазик, во постојан контакт со лектор  м-р Ана Канарева и со 
нејзините студенти. 
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Помлад лектор Драгана Коцева работи на подготвување на кратка 
граматика на германски јазик, која би можела да им служи како основно 
помагало на студентите, посетители на предавањата по германски јазик и 
која ќе им помогне во совладувањето на сите препреки на кои наидуваат 
при изучување на истиот.

Исто така, помлад лектор Драгана Коцева соработува со Македонско-
германското друштво на наставници по германски јазик Deutschlehrerver-
band MK со седиште во Скопје и редовно ги посетувам нивните семинари, 
кои ми помагаат во внесувањето на новитети во наставниот процес.

Драган Донев - помлад лектор во англиски јазик
Помлад лектор Драган Донев предаваше Англиски јазик на 

Педагошкиот факултет, Факултетот за информатика и Високата 
здравствена школа. 

Покрај предавањата, помлад лектор Драган Донев беше ангажиран 
и на еден проект од програмта ТЕМПУС, заедно со професор д-р Зоран 
Панов од Факултетот за рударство, геологија и политехника, а исто така 
имаше и многу работа околу изработката на електронската страница на 
УГД. 

Во исто време, додека одеа сите овие активности, помлад лектор 
Драган Донев редовно ги посетуваше и магистерските студии во Скопје.

Со огромна помош и заложби на раководителот на Центарот, м-р 
Марија Кукубајска, се формираа летни курсеви по англиски јазик за 
вработените при УГД што помлад лектор Драган Донев и неговите колеги 
од Центарот одлично ги спроведоа. 

Паралелно со сите овие обврски, помлад лектор Драган Донев имаше 
можност за образование и доквалификации на некој познат универзитет 
во Европа. Втора година по ред успева да добие одобрение за упис на 
факултет во Германија - првата година во Хамбург, втората во Берлин, но 
поради финансиски проблеми не успеа да ја реализира оваа идеја.

10. ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

Канцеларијата за односи со јавноста при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип воспоставува комуникации со пошироката јавност 
во земјава. Канцеларијата за односи со јавноста редовно ја информира 
јавноста и осмислено ги презентира информациите и содржините за 
работата на структурите на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Целта на оваа Канцеларијата е да обезбедува континуирана 
присутност на точни и вистинити информации за потребите на студентите 
и пошироката јавност.

Канцеларијата редовно организира: прес-конференции, трибини, 
свечености, доделување на признанија, патронен ден на Универзитетот,  
почеток на нова студиска година, доделување на дипломи, приредби и 
други активности за промоција на Универзитетот.
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Исто така, согласно со Законот за пристап до информации од јавен 
карактер, одговорно лице на Универзитетот како имател на информации 
е Кирил Барбареев. 

Во текот на изминатиот период од 1.9.2007 до 1.9.2008 година, 
Канцеларијата за односи со јавноста ги имаше следните активности:

1.10.2007 г., Свечено отворање на универзитетот „Гоце Делчев“ 
– Штип

Канцеларијата за односи со јавност го организираше овој настан во 
кој преку синопсис беше подготвен целиот настан. При реализација на 
овој настан Канцеларијата имаше стручна помош  од г. Симеон Гаврилов, 
соработник во Центарот за култура „Ацо Шопов“ – Штип. 

На свеченоста, реч имаше ректорот на Универзитетот проф. д-р Саша 
Митрев. Како гости на отворањето беа пресутни и претседателот на Вла-
дата на РМ, г. Никола Груевски, архиепископот охридски и македонски, г. 
г. Стефан, градоначалникот на Општина Штип, г. Панде Сарев, членовите 
на Матичната комисија за основање на Универзитетот и многу гости од 
земјава и од странство.

27.10.2007 г., патронен ден на универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип

На овој ден Универзитетот го прославува својот патрон. Ректорот на 
Универзитетот, проф. д-р Саша Митрев, заедно со проректорите и прет-
ставниците од Сојузот на студентите при Универзитетот, положија букет 
цвеќе на спомен-релјефот во Ново Село на споменикот на Гоце Делчев. 

12.11.2007 г., Телевизиско претставување на локалната Телевизија 
Стар за состојбите на универзитетот.

Во емисијата „Дневна соба“ на новинарот Трајче Јованов, во 30 ми-
нутно претставување, гостин беше Кирил Барбареев одговорно лице во 
Канцеларијата за односи со јавноста. Во оваа емисија беа презентирани 
податоци за Универзитетот, кои се однесуваа на: Каде се реализира наста-
вата? Колку студиски програми има?  До каде е со започнатите проекти за 
факултетите? За претстојните универзитетски игри? 

6.12.2007 г., прес-конференција на универзитетот
На 6 декември 2007 г. е реализирана првата Прес-конференција на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. На оваа Прес-конференција рек-
торот на Универзитетот, проф. д-р Саша Митрев, презентираше инфор-
мации во врска со:

- склучениот договор со Министерството за образование и наука и 
со Агенцијата за млади и спорт, спортската сала која се гради во населба 
Сењак да биде отстапена на користење и управување на УГД;

- за одлуката за формирање на Студентски културен центар и 
Спортски центар. Формирани се: Универзитетски кошаркарски клуб, 
Универзитетски пингпонгарски клуб и Универзитетски планинарски 
клуб.

21.12.2007 г., прес-конференција на универзитетот
Јавноста беше информирана за хуманиот чин на проф. Марија 

Кукубајска, раководител на Центарот за странски јазици, која подари 
земјиште со површина од 1 хектар на УГД. Земјиштето е во наследство од 
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фамилијата Кукубајски.
31.12.2007 г., Новогодишна прослава за децата на вработените 

при универзитетот
На 31.12.2007 г. во просториите на Ректоратот се организираше но-

вогодишна прослава за децата на вработените на Универзитетот. Во со-
работка со Фото-студио „Трајче“ беа доделени новогодишни пакетчиња. 

29.1.2008 г., Организација за универзитетски спортски игри
Универзитетот формираше Универзитетски екипи во четири спорто-

ви (кошарка, мал фудбал, пинг-понг и шах). Универзитетот беше домаќин 
на вторите Универзитетски игри на кои учество зедоа сите Универзитети 
во земјава.

136 години од раѓањето на Гоце Делчев 
Ректорот на Универзитетот, проф. д-р Саша Митрев, положи буќет 

цвеќе на спомен-релјефот во Ново Село и пред споменикот на Гоце Дел-
чев во кампусот на Педагошкиот факултет, ФРГП и Земјоделскиот факул-
тет, по повод 136- годишнината од раѓањето на Гоце Делчев.

 Февруари 2008 г., Анкета со студентите
Канцеларијата подготви анкета која имаше за цел да утврди дали 

Универзитетот има потреба од радио емисија и во кој термин би било 
најдобро да се емитува. Најголемиот број одговори беа дека е потребно 
Универзитетско радио за студентите и дека најдобар термин е периодот 
меѓу 18 и 21 часот. Податоците беа обработени со помош на асистенти од 
Економскиот факултет (асс. м-р Борјан Ѓеоргиев и асс. м-р Горан Мила-
динов).

18.2.2008 г., Започнување на соработка со радио Антена 5
Започна соработка со Радио Антена 5. Се склучи Договор на 3 (три) 

месеци, кој се продолжи на уште 3 месеци. Целта беше да се направат 
спотови преку кои ќе се запознаат младите со Универзитетот и факулте-
тите. За таа цел од страна на Канцеларијата и со помош на г. Симеон Гав-
рилов беше подготвено сценарио за рекламите. Се изготви Медија-план 
во кој беше договорено дневно да има три реклами во термините 18:25 
часот, 19:25 часот и 20:25 часот, така што ќе се емитуваат секој работен 
ден. Пр: Реклама 1 (Универзитет „Гоце Делчев“ институција на високи 
вредности,www.ugd.edu.mk).

Февруари 2008 г., Започна креирањето на  веб-страницата
Канцеларијата за односи со јавност е одговорна за информации-

те кои се презентирани на веб-страницата на Универзитетот. Се одржа 
состанок на кој ректорот на Универзитетот посочи неколку елементи. 
Веб-страницата ја изготвуваат: Кирил Барбареев (одговорен за инфор-
мациите), Игор Ампов (веб администратор), Славе Димитров (издавачка 
дејност), Даница Гавриловска Атанасовска (лектор на текстовите). Веб-
страницата на Универзитетот се преведува на англиски јазик и на руски 
јазик. Одговорен за преводот од македонски на англиски јазик е помлад 
лектор Драган Донев, а за преводот од македонски на руски јазик е по-
млад лектор Јане Јованов од Центарот за јазици на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.
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За секоја единица во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип 
се изготвува посебна страница, за која има назначено одговорни лица, и 
тоа: 
- Трајче Стојанов - Педагошки факултет (www.pf.ugd.edu.mk);
- Златко Бежовски - Економски факултет (www.eco.ugd.edu.mk);
- Васка Панева - Висока здравствена школа (www.vzs.ugd.edu.mk);
- Олга Ѓуркова - Правен факултет (www.pra.ugd.edu.mk);
- Ангеле Михајловски - Факултет за музичка уметност (www.fmu.ugd.

edu.mk);
- Стојанче Мијалковски-Факултет за рударство, геологија и политех-

ника (www.frgp.ugd.edu.mk);
- Александар Крстев - Факултет за информатика (www.inf.ugd.edu.

mk);
- Игор Ампов - Земјоделски факултет (www.zem.ugd.edu.mk).

11.3.2008 г., Започна соработка со радио Канал 77
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип започна со емитување на ра-

дио емисии на фрекфенцијата на Радио Канал 77.  Склучен е Договор за 
соработка до крајот на 2008 г. и се изготвени реклами за Универзитетот 
и факултетите. Овој проект се реализира со помош на г. Симеон Гаври-
лов. Првата емисија на Универзитетскиот радио сервис се емитуваше на 
11.3.2008 г. Емисијата се емитува во вторник во 18:18 часот. Емисиите се 
снимаат во понеделник (20:00 ч.). Водители на емисиите се Кирил Барба-
реев и студенти од повеќе факултети.

Во емисијата се презентираат тековните активности на Универзитетот, 
се информира јавноста за работењето на Универзитетот. Во емисиите 
имаат гостувано:  ректорот, проректорите, деканите, професорите, 
студентите.

Март 2008 г., Комисија за редизајнирање на симболите на 
универзитетот

Се формира Комисија која ги разгледа можностите од потреба за 
редизајнирање на симболите на Универзитетот. Комисијата заклучи 
дека има потреба од редизајнирање на ликовно-графичкиот дизајн на 
Универзитетот, а со што ќе биде заштитена препознатливоста.

Март 2008 г., Состанок со маркетинг агенции – „Идеја плус“ и 
„Њу момент“

Канцеларијата за односи со јавност реализираше неколку 
состаноци  со маркетинг агенции во земјава за покривање на потребите 
на Универзитетот. Се заклучи дека понудите на маркетинг агенциите ги 
надминуваат финансиските можности на Универзитетот.

Март 2008 г., состанок со студенти за студентското гласило 
СЕМЕСТАр

Во просториите на Ректоратот се одржа состанок со раководството 
на студентското гласило „Семестар“. На состанокот студентите се 
информираа за значењето на студентското гласило и за одговорноста при 
презентирањето на информациите.

28.3. 2008 г., ТВ. Стар, емисија пАТОКАЗ
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Телевизија. Стар од Штип подготви емисија за Универзитетот. 
Емисијата траеше 60 минути и во неа беше презентирана идејата 
за основање на Универзитетот. Гости во емисијата беа ректорот на 
Универзитетот, проф. д-р Саша Митрев, и деканите на факултетите при 
Универзитет „Гоце Делчев“.

17-19. 4. 2008 г., Саем на универзитети – Денови на образование 
и кариера

Универзитетот се претстави на Саемот на универзитети и Денови на 
образование и кариера. Во текот на саемот, Универзитетот се претстави 
со различни елементи преку кои беа презентирани сите факултети. На 
саемот настап имаа и студентите и професорите на ФМУ.

17.4.2008 г., прес-конференција на универзитетот
Во просториите на Ректоратот се одржа Прес-конференција на која 

ректорот проф. д-р Саша Митрев го објави Договорот за соработка со 
„Микрософт“. На Прес-конференцијата присуствуваа и претставниците 
на „Микрософт“ - Македонија.

4.5.2008 г., 105 години од смртта на Гоце Делчев
Универзитетот ја одбележа 105-годишнината од смртта на Гоце 

Делчев. Ректорот на Универзитетот положи цвеќе на спомен-релјефот 
на споменикот во Ново Село и во кампусот на Педагошкиот факултет, 
Земјоделскиот факултет и ФРГП.

5.5.2008 г., Трибина на правниот факултет во Кочани
На Правниот факултет во Кочани се одржа трибина „Р.Македонија 

и нејзините перспективи за европските интеграции“. Свое обраќање 
на трибината имаше евроамбасадорот Ерван Фуере. На трибината 
свое активно учество зедоа и студентите со свои прашања, сугестии и 
мислења.

8-10.5.2008 г., Саем ЕКСпО Штип
Во Штип се одржа Саем ЕХПО-Штип, на кој Универзитетот се 

претстави со своите студиски програми.
12.5.2008 г., печатарска активност 
Канцеларијата за односи со јавност започна да ги изготвува 

брошурите за факултетите и за Универзитетот. Беа изготвени: брошура 
за Универзитетот (на македонски и на англиски јазик) и студентски 
информатори за факултетите, во кои студентите ќе ги најдат сите потребни 
информации во текот на студирањето.

Исто така, беа изработени постери и летоци Б5 формат, кои беа 
инсертирани во дневните весници („Вест“ и „Време“).

19.5.2008 г., прес-конференција на универзитетот
28.5.2008 г., Трибина во кампусот ма педагошки факултет, ФрГп 

и Земјоделскиот факултет
Во кампусот се одржа трибина на тема: „Букурешкиот договор и 

поделбата на Македонија во 1913 година“. На трибината говореше проф. 
д-р Ванче Стојчев, професор на Правниот факултет.

30.5.2008 г., Отворање на новите простории на Факултетот за 
информатика
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На 30 мај свечено беа отворени новите простории на Факултетот за 
информатика. На отворањето говор одржа ректорот на Универзитетот и 
министерот за информатика на РМ, г. Иво Ивановски. 

15.6 2008 г., прес-конференција на универзитетот
Канцеларијата за односи со јавноста ја информираше јавноста за 

условите и критериумите за запишување во студиската 2008/2009 г., и за 
начинот на пријавување при уписот.

Јули 2008 г., Годишен концерт на ФМу
Факултетот за музичка уметност го одржа првиот Годишен концерт 

на кој учество зедоа студентите и професорите од ФМУ. Настанот се 
одржа во Центарот за култура, пред повеќе од 400 гледачи.

12-15.7.2008 г., посета на универзитетскиот град Свиштов во 
бугарија

Делегација од Универзитетот во состав: асс. м-р Кирил Барбареев, 
асс.  м-р Борјан Ѓеоргиев, асс. м-р Стеван Габер и Билјана Костуранова 
го посетија универзитетскиот град Свиштов во Бугарија. Целта на 
посетата беше да се направи увид на центрите за кариера кои ги има овој 
Универзитет. 

Јули 2008 г., Доделување на награди на каратистите
Во просториите на Универзитетскиот клуб беа доделени плакети на 

каратистите по повод освоените 3-то и 6-то место на Универзијадата во 
Австрија. наградите ги додели проректорот за инвестиции и развој, проф. 
д-р Борис Крстев.

 Јуни-јули 2008 г., претставување на универзитетот во Источна 
Македонија 

Канцеларијата за односи со јавноста заедно со Студентска 
организација го претстави Универзитетот во најголемиот број средни 
училишта во Источна Македонија. Од страна на студенти беа делени 
брошури, постери и летоци по повод уписите на Универзитетот (Струмица, 
Кочани, Пробиштип, Виница, Берово, Делчево, Валандово, Гевгелија, Св. 
Николе, Крива Паланка, Штип).

15-20.8.2008 г., претставување на универзитетот во Источна 
Македонија 

По повод започнувањето на новата студиска 2008/09 година, студентите  
и професорите на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ одржаа концерти во Струмица, Дојран, Кочани, Кавадарци, 
Куманово и Штип.

Програмата беше подготвена од страна на деканот на ФМУ, доц. 
м-р Илчо Јованов, и изведена од страна на студентите и професорите на 
Факултетот за музичка уметност.

22.8.2008 г., прес-конференција на универзитетот
Во просториите на Ректоратот се одржа Прес-конференција на 

која ректорот на Универзитет објави дека Универзитетот ќе додели 42 
стипендии на најдобро рангираните кандидати на уписите и дека во 
соработка на стопанството се обезбедени 300 стипендии за студентите на 
техничките факултети.



Годишен извештај

209

Август 2008 г., поставување на билборди во кампусите на 
универзитетот

Во кампусот на Ректоратот и во кампусот на Педагошкиот факултет, 
Земјоделскиот факултет и ФРГП се поставија два билборда.

Август 2008 г., Идејно решение за билбордите во кампусите на 
универзитетот

Канцеларијата за односи со јавноста во соработка со маркетинг 
фирма „Зашев“  ги изработија идејните решенија за билбордите.

28.8.2008 г., Демант до весникот „утрински весник“
 По повод објавениот наслов во дневниот весник „Утрински 

весник“ - „На штипските факултети се запишуваат по два-тројца 
студенти“ беше упатен демант. Демантот беше поставен и на веб-
страницата на Универзитетот.

11. КАНцЕлАрИЈА ЗА НАучНОИСТрАЖуВАчКА И
МЕЃууНИВЕрЗИТЕТСКА СОрАбОТКА

Канцеларијата за научноистражувачка и меѓууниверзитетска 
соработка во периодот  април – декември 2008 година ги имаше следниве 
активности:

• организирана посета на ФП7 Инфо-ден-Скопје;
• договорена  соработка со  ДААД во Скопје;
• започнување со програмите за стипендии: Fulbright,Hubert Humphrey 

Fellowship, Reagan-Fascell;
 25.6.2008 - свечено отворање на Канцеларијата за научноистражувачка 

работа и меѓууниверзитетска соработка на кое присуствуваа 
Ректорот Саша Митрев, членови на Ректорската управа при УГД и 
претставници од  американската амбасада и МААА;

• спроведување на  обука по англиски јазик  (средно ниво) за 
вработените при УГД;

• посета на Стопанската академија – Свиштов, во соработка со цента-
рот за кариера;

• аплицирање за Fulbright E-Learning Specialist;
• на иницијатива на американската амбасада во РМ, изготвување 

на апликација за експерт за организирање во образованието кој 
придонесол при развојот и внатрешното организирање на Тетовскиот 
универзитет;

• состанок за соработката помеѓу Педагошкиот факултет и претставник 
од  Универзитетот во Лајпциг;

• прва фаза од  Internship проектот на МААА- 10 студенти
• презентација на JFDP;
•  работилница со проректор Милошева за можностите и придобивките 

од JFDP стипендијата;
• Договор за соработка со ГТЗ Институтот и Канцеларијата за локален 
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економски развој;
• Договор за  соработка со American Corner од Битола и American Cor-

ner од Скопје;
• изготвување брошура за странски студенти;
• презентација на ДААД;
• аплицирање за американски грант книги во соработка со 

Канцеларијата ЛЕР и НУ Библиотека „Гоце Делчев“-Штип;
• изработка на прва фаза од  апликацијата за ЕРАЗМУС МУНДУС;
• начелно договарање со претставници од Универзитетот од Руен во 

Франција за соработка на ТЕМПУС проекти;
• средба со американскиот амбасадор Филип Рикер на прославата 

од петгодишнината на American Corner  Битола и разговори за 
продлабочување на соработката;

• презентација на Канцеларијата за научноистражувачка работа и 
меѓууниверзитетска соработка и Центарот за кариера на Денови 
на доживотно учење во Струмица организирани од МОН на РМ и 
Фондацијата Конрад Аденауер;

• претставници од American Corner Скопје одржаа презентација за 
стипендиите за студирање во САД;

• во соработка со Канал 77 и НВО Синергија одржана работилница 
на тема :„ Аутизмот и АДХД синдромот, незнаење, заблуда и 
недоволно општествена грижа“;

• одржана работилница на тема НАССР системите во соработка со 
граничен ветеринарен инспекторат и стопанственици од Штип.

• завршни подготовки за изведување на Обуката на наставниот кадар 
при УГД за E-Learning која ќе се спроведе во 2 фази (во јануари и 
јуни) од страна на проф. д-р. William Warwick, Fulbright Specialist. 

12. уНИ-СЕрВИС   
Согласно со член 45 од Законот за високото образование („Сл.весник 

на Р.Македонија“ бр.35 од 14.3.2008 година и бр.103 од 19.8.2008 година) 
и чл.104 од Статутот на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип е формирано 
Друштво за производство, трговија и услуги во Универзитетот Уни-сервис 
ДООЕЛ увоз – извоз Штип.

Друштвото е основано на неопределено време. 
Единствен содружник на ДООЕЛ Уни-сервис Штип е Универзи-

тет „Гоце Делчев“ Штип, ул. Крсте Мисирков бб со ЕМБС 6237320. Со 
Друштвото управува основачот претставуван од Управниот одбор на 
основачот и управителот. За членови на Управниот одбор на основачот на 
Уни-сервис ДООЕЛ, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип се именуваат по 
функција: ректор, генерален секретар, проректор за финансии, декан на 
Економскиот факултет и декан на Земјоделски факултет.

Со Друштвото раководи управител.  Управител на Друштвото е 
Вилиам Стојменов.

Во правниот промет со трети лица Друштвото го застапува и прет-
ставува управителот со ограничувањата што се предвидени со законот и 
основачкиот договор, а кои овластувања се резервирани единствено за 
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Управниот одбор на основачот. 
Управителот е должен да ги почитува ограничувањата на 

овластувањето за застапување.
Потписник на сметката е управителот на Друштвото.   
За износ до 30.000 денари потписникот ја потпишува сметката без 

претходна одлука на Управниот одбор на основачот, а за износ над го-
ренаведената сума потписникот ја потпишува сметката со претходна од-
лука на Управниот одбор на основачот. Управниот одбор на Уни-сервис 
ДООЕЛ Штип има донесено Одлука бр.0201-20/2 од 30.1.2008 за допол-
нително ангажирање на двајца соработници - еден правник и еден еконо-
мист од единиците на Универзитетот (Правен и Економски факултет) за 
потребите на Уни-сервис ДООЕЛ Штип:

1. м-р Борјан Ѓеоргиев, асистент од Економски факултет при Уни-
верзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

2. Олга Ѓуркова, помлад асистент од Правен факултет при Универ-
зитет „Гоце Делчев“-  Штип.

М-р Борјан Ѓеоргиев се задолжува да ги извршува работите од еко-
номската област, а Олга Ѓуркова се задолжува да ги извршува работите од 
административно-правната област.

Предмет на работење на Друштвото се сите дејности утврдени со 
НКД, освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на 
државен или друг надлежен орган.  

Претежна дејност: 01.11/1. Одгледување на житни растенија и други 
посеви и производство на семе од нив. 52.47. Трговија на мало со книги, 
весници и прибор за пишување. 

Уни-сервис учествува во поставување на опитите за создавање на 
нови видови семе на пченица и јачмен. 

Во текот на 2007/08 година, на површините од Институт за 
земјоделство - Струмица, изведени се испитувања на 6 сорти пченица и 
4 сорти јачмен во четири повторувања, со големина на опитна парцелка 
од 5м2, со цел, размножување и избирање на корисни генотипови во 
наредните години.

Уни-сервис учествува во поставување на опитите за обнова и 
одржување на сортите пченица и јачмен.

Во 2007/08 година имаше засеано линии од по 2000 класа за 
обнова на семенски материјал од мека пченица сорта мила,  од сортите 
тврда пченица: ива,  мина, ангела и победа, и јачмен хит, извор, егеј и 
македо. Во текот на вегетацијата е извршена селекција на линиите кои се 
несоодветни на сортата, а останатите линии ќе послужат  за предосновно 
семе во наредните години.

Уни-сервис учествува во поставување на опитите за семепроизводство 
на високи категории семе од пченица, јачмен и тритикале.

Во 2007/08 година  на површините од Институт за земјоделство 
имаше засеано:

Предосновно семе од пченица, сорта мила на површина од 1,5 ха, 
баргала 0,1 8ха, Јачмен: хит на површина од 0,5 ха,  извор 0,3 ха,  македо 
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3,2 ха и егеј 0,2 ха, тритикале сорта триглав 0,25 ха.
Уни-сервис учествува во поставување на опитите за испитување на 

биолошката ефикасност на пестициди.
Извршено е испитување на биолошката ефикасност на фунгицидот 

СОЛФО ЛИ, фунгицид против пепелницата во лозарството. Испитувањето 
е извршено на два локалитета, а опитот е поставен по методот на линеарни 
редови во 4 повторувања со големина на опитната парцелка од 30 м.

Уни-сервис учествува во поставување на сортови опити од 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за 
семе и саден материјал.

За испитување на новосоздадени сорти и нивно воведување во про-
изводство и внесување во сортна листа на РМ во 2007/08 година на повр-
шините на Институт за земјоделство - Струмица поставени се опити од 
повеќе култури. Испитувањето на секоја сорта е вршено  во 4  повторувања 
во рандомизиран блок-систем со големина на основната парцелка од 5 
м2. 

Испитувани се следните култури: пченица 6 сорти, тритикале 2 сор-
ти, јачмен 2 сорти, диња 2 сорти, морков 3 сорти, домати 6 сорти, краста-
вици 6 сорти, карфиол 3 сорти, зелка 13 сорти, лубеница 5 сорти, грашок 
2 сорти, спанаќ 2 сорти, тиквичка 3 сорти, пченка (ФАО 300) 3 сорти,  
пченка (ФАО 400) 2 сорти, пченка (ФАО 500) 3 сорти, пченка (ФАО 700) 
2 сорти.

Од одгледување на житни растенија и други посеви и производство 
на семе од нив се остварени следниве приходи:

Земјоделие расходи приходи 
1.908.202 2.349.320

Преку Друштвото има регистрирано 5 кампуси и книжарници за по-
требите на студентите и вработените во кои се врши продажба на учебни-
ци и сите други останати документи за упис и студирање на студентите, 
како и за работата на вработените. 

Подружница бр. 1: ДООЕЛ „Уни-сервис“ Штип, КАМПУС 1- Штип, 
Ул. Крсте Мисирков бб со дејност: 52.47 – Трговија на мало со книги, 
весници и прибор за пишување.

Подружница бр. 2: ДООЕЛ „Уни-сервис“ Штип, КАМПУС 2- Штип, 
Ул. Гоце Делчев бр.89 со дејност: 52.47 – Трговија на мало со книги, вес-
ници и прибор за пишување.

Подружница бр. 3: ДООЕЛ „Уни-сервис“ Штип, КАМПУС 3- Штип, 
Ул Ген.М.Апостолски бр.31 со дејност: 52.47 – Трговија на мало со книги, 
весници и прибор за пишување.

Подружница бр. 4: ДООЕЛ „Уни-сервис“ Штип, КАМПУС 4- Стру-
мица, Ул Гоце Делчев бб со дејност: 52.47 – Трговија на мало со книги, 
весници и прибор за пишување.

Подружница бр.5: ДООЕЛ „Уни-сервис“ Штип, КАМПУС 5 - Коча-
ни, Ул Љупчо Сантов бб со дејност: 52.47 – Трговија на мало со книги, 



Годишен извештај

213

весници и прибор за пишување.
Во работата на книжарниците се остварени следниве приходи и  

расходи:

Книжарници

Влез на стоки реализација Остварена разлика 
во цена Трошоци Нето добивка

5.254.600 3.019.390 1.430.803 355.843 1.074.960
 
Продажбата на учебници на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип се 

одвива преку книжарите на ДООЕЛ „Уни-сервис“ Штип. Во продажбата 
на учебници се склучени 46 договори со 19 професори во вредност од 
1.560.870 денари.

Преку Уни-сервис се обезбедуваат и услуги од областа на 
обезбедувањето и одржување на хигиената во работните простории во со-
став на Универзитетот. Исто така се остваруваат и дел од активностите од 
научноистражувачката и апликативна дејност на Земјоделскиот факултет, 
а по потреба и на другите факултети во состав на Универзитетот.

Во друштвото моментално има вработено од 25-30 лица во редовен 
работен однос и тоа на работни места: управител на Уни-сервис Штип, 
раководител, сметководител, благајник, координатор на проекти, технич-
ки секретар, продавач, општ работник : I. општ работник, II. општ ра-
ботник на поле, магационер, тракторист, курир и возач, портир – чувар и 
хигиеничар.

Управниот одбор на основачот одлучува за вработување на сезонски 
работници кога за тоа постои потреба.

За платите на вработените се потрошени следниве средства:
Нето Придонеси Бруто 

Вработени 1.731.276 1.125.281 2.856.557
Нето Персонален данок Бруто 

Сезонски работници 310.272 34.473 344.745

ДООЕЛ „Уни-сервис“ Штип има склучено Договор за трговско 
застапување помеѓу Институтот во Царевица во Кнежа, Р. Бугарија, и 
Уни-сервис во Штип на 9.5.2008 година.

ДООЕЛ „Уни-сервис“ Штип има добиено три решенија од Мини-
стерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. Македонија 
и тоа :
1. Решение бр. 08-2641/2 на 15.5.2008 година со кое е потврдено дека 

ДООЕЛ „Уни-сервис“ Штип ги исполнува условите за вршење про-
изводство на семенски материјал од фуражни растенија, семенски 
материјал од маслодајни растенија, семенски материјал од градинар-
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ски растенија и семенски материјал од житни растенија.
2. Решение бр. 08-4542/2 од 15.5.2008 година со кое е потврдено дека 

ДООЕЛ „Уни-сервис“ Штип ги исполнува условите за вршење под-
готовка за пазар на семенски материјал од фуражни растенија (без 
луцерка), семенски материјал од маслодајни растенија, семенски 
материјал од градинарски растенија и семенски материјал од житни 
растенија.

3. Решение бр.08-4528/2 од 15.5.2008 година со кое е потврдено дека 
ДООЕЛ „Уни-сервис“ Штип ги исполнува условите за вршење увоз 
на семенски материјал од фуражни растенија, семенски материјал од 
маслодајни растенија, семенски материјал од градинарски растенија 
и семенски материјал од житни растенија.

13. ХИГИЕНСКА И чуВАрСКА СлуЖбА

чуварска служба
Чуварската служба е добро организирана и е распоредена во осум 

објекти. Чуварите се распределени во смени. Во секој објект смените се 
организирани според потребите на објектот. Чуварите се задолжени  со 
опрема – гардероба на која има ознака што ја означува   работата која ја 
работат. Од 24.4.2008 година е воведена ротација на чуварите во неколку 
објекти со цел да се подобри ефективноста на работа и дисциплината кај 
вработените. Следната ротација е предвидена за во септември. Во сите 
објекти чуварите имаат добиено дневници-тетратки за евиденција во кои  
се врши примопредавање на смените  и каде се запишуваат забелешките. 

Во повеќето објекти како што се Правниот факултет во Кочани, 
Институтот во Амзибегово,Економскиот факултет во Штип и Педагошкиот 
факултет се поставени рефлектори, со цел да се подобри осветлувањето 
и да им се овозможат подобри услови за работа на чуварите за време на 
третата смена. 

 Редовно се врши контрола на  чуварите и во текот на денот и во текот 
на ноќта. Со  редовните контроли е подобрена  работата на  чуварите. До 
колку е увидено дека  чуварот не ја извршува работата веднаш се преземаат 
казнени мерки против вработениот. Најчесто повредата на работното 
место е поради спиење на работа за време на трета смена . Еден од   по 
проблематичните објекти е објектот во Амзибегово најмногу опомени 
се дадени таму. Но со редовни контроли ќе се дојде до подобрување на 
поведението на чуварите. Еден од  чуварите во тој објект, Гане Бошков, 
поради консумирање на алкохол е пред исклучување од работа, а истиот 
има нарушено здравје и  не ги исполнува условите за работното место- 
чувар и доколку  е можно да му се промени работното место, односно да 
му се замени работата  за работа преку ден.  Во Институтот во  Струмица  
чуварите исто така се опремени со униформи за  чуварска служба  и се 
задолжени со оружје. Тие  работат во две смени: втора и трета смена. До 
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сега таму не пријавени некои поголеми проблеми. 
Објектот на Правниот факултет во Кочани е еден од поголемите 

објекти. Објектот има специфична конструкција каде за време на третата 
смена има најмногу проблеми. Во февруари беше забележана кражба на 
струја од објектот. Од тие причини за време на третата смена е потребно 
зајакнато обезбедување, односно да има по двајца чувари за време на 
третата смена и е потребен уште еден чувар. Треба да се истакне  дека 
единствено на Правниот факултет имаме чувар од понежниот пол, која си 
ги извршува своите задачи полноправно како и другите чувари.

Објектот на Плачковица е обезбедуван од тројца чувари и 
обезбедувањето на тој објект може да се смета за најризично поради 
оддалеченоста на објектот и поради  условите кои се карактеристични 
за една планина. Се бара голема одговорност од самите чувари, бидејќи 
должат оружје. На  секоја ротација на смените што се врши секој 
понеделник, се врши примопредавање на објектот и на оружјето. Оружјето 
се прегледува и  од претпоставениот на чуварите. Задолжително секој ден 
се врши контакт со чуварот и се реферира за состојбата. До сега не се 
забележени поголеми проблеми.

Објектот на Педагошки факултет и Рударски факултет се  обезбедува 
од четворица чувари кои одат во три смени. Објектот се обезбедуван 24 
часа. Во досегашното работење не се забележани поголеми проблеми 
кои можат да влијаат на безбедноста на објектот. Единствен проблем 
којшто може да се реши е поставување на капија за влез на задниот 
влез од објектот, бидејќи во текот на ноќната смена има влегување на 
непознати лица кои можат да преставуваат опасност како по објектот така 
и по чуварот. Во досегашните контроли е забележана една повреда на 
работното место, односно вработениот Станко Трајчев,  чувар на објектот, 
е фатен како спие на работното место и веднаш е опоменат со опомена 
предисклучување од работа.

Објектот  на Економски факултет е обезбедуван од тројца чувари 
кои работат во две смени. Првата смена ја покрива домаќинот на објектот 
така што за време на викендот се јавуваат проблеми со организацијата на 
смените, чуварите за време на викендот  имаат смена од 12 часа. Самата 
раздвиженост во зградата за време на првата смена има потреба за уште 
еден чувар кој ќе ја покрива првата смена со што ќе се подобри безбедноста 
во објектот. Исто така треба да се направи портирница од каде службата 
ќе има поголема прегледност и евиденција за тоа кој влегува и излегува 
од објектот. За време на третата смена се јавуваат  проблеми, односно 
самата локација на објектот дозволува пристап до објектот од сите страни, 
така што чуварот често влегува во вербални дуели со непознати лица. 
За ова секогаш е известен претпоставениот на чуварската служба. Други 
проблеми со чуварската служба во тој објект нема.

Факултетот за информатика е чуван од четворица чувари и е 
најобезбедуван објект, бидејќи во објектот освен физичко обезбедување 
има и видео надзор. Моментално работат само две камери, една во 
систем-собата, а друга во просторијата каде што се сместени компјутери. 
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Во поглед на поведението на вработените чувари, до сега опомена 
поради недисциплина има добиено Донев Гоце и е пред исклучување од 
работа. Тој е еден од најпроблематичните чувари во службата. На ден 
5.7.2008 година во 20 часот е вклучен противпожарниот систем, по што 
е известен  претпоставениот, веднаш е реагирано и е повикан човекот 
што се грижи за тој систем. Притоа е констатирано дека станува збор 
за лажна тревога, причина за вклучувањето на алармот била високата 
температура на воздухот во ходникот. Неколку интервенции имаше во 
врска со влегувањето на вработените на „Оксиа“, но с¢ е решно мирно. 
Други проблеми кои можат да влијаат на безбедноста на објектот нема.

Во врска со обезбедувањето во Ректоратот, може да се каже дека 
досега е извршена една ротација . На 23.4.2008 година Гоце Донев поради 
недисциплина е преместен во друг објект, а на негово место е поставен 
Жарко Арсовски. Од тогаш не се забележани неправилности во работата 
на чуварската служба. До сега на двапати е алармирано за поплава во 
подрумските простории по што веднаш е интервенирано. Други проблеми 
до сега не се регистрирани.

Од самото пуштање на објектите во употреба веднаш се набавени  
противпожарни апарати и црева со млазници, а старите апарати се 
сервисирани. Апаратите се наместени соодветно според прописите и 
стандардите. Исто така, при крај е изработката на противпожарен план кој 
ќе ги опфати сите објекти.Треба да се истакне дека е набавено теренско 
возило кое е ставено во функција на службата,со што е олеснета работата 
посебно во зимски услови. 

Хигиеничарска служба
Службата за хигиена на Универзитетот,,Гоце Делчев” –  Штип е 

распоредена во пет објекти. Службата за хигиена е опремена со летни 
и зимни мантили. До сега е извршена една ротација на хигеничарките 
со цел да се подобри хигиената во неколку објекти. Најголема ротација 
е извршена помеѓу Педагошкиот факултет и Економскиот факултет, 
бидејќи таму беа увидени неправилности на работата. По самата ротација 
која се изврши на 24.4.2008 година веднаш се увидени резултати, 
односно хигиената е подобрена. Следната ротација е предвидена за 
во септември доколку е потребна. До сега е дадена една опомена  на 
Правниот факултет односно хигиеничарката е видена повеќе пати како 
не ја носи својата работна  униформа и не си  ја извршува работата 
професионално и веднаш е опоменета со предисклучување од работа. Од 
1.5.2008 година е воведено секоја прва сабота во месецот да биде работна 
за хигиеничарките и да се врши генерално чистење на објектите на каде 
што работат. Службата е снабдена со секакви средства за чистење, така 
што ги имаат сите услови за работа. За хигеничарките во Факултетот за 
информатика е потребна просторија, односно соблекувална. Исто така,  
доколку е потребно сите хигиеничарки се собираат заедно и се врши 
акција за чистење на некој објект. До сега такви акции се извршени во 
Факултетот за информатика, Педагошкиот факултет/Рударскиот факултет 
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и во Универзитетската библиотека. Универзитетот набави нови машини 
за подобрување на хигиената  и тоа 15 професионални правосмукалки  
кои работат и како правосмукалки за хемиско чистење и се набавени 
3 четкари кои се  користат за полирање на подови. Истите машини се 
распоредени по факултетите според потребите:  2 четкари се испратени 
на Педагошки/Рударски факултет, а третиот е оставен во Ректоратот и се 
користи по потреба и на Факултетот за информатика. Правосмукалките 
се распспределени според потребите на факултетите и тоа: Ректорат 
2; Правен факултет 1; Земјоделски факултет 2; Педагошки/Рударски 
факултет 4; Факултет за информатика 2; Економски факултет 2; Висока 
здравствена школа 1. 

 На хигиеничарите им е извршена обука за ракување и управување 
со машините од страна на стручни лица. Треба да се напомене дека е 
воведена тетратка за евиденција за редовноста на хигиеничарките. Секој 
ден кога пристигнуваат на работа се потпишуваат во тетратката, исто 
и кога заминуваат од работа. Педагошки/Рударски факултет располага 
со најмногу квадратура и истата е поделена на сите еднакво. Воведена 
е евиденција за тоа точно да се знае кој е задолжен за хигиената на 
тоалетите со што се поставени клип бордови во тоалетите на кои постои 
табела на која се испишува времето во кое е чистен тоалетот и името на 
хигиеничарот кој го има чистено тоалетот. Воведено е дежурство, така што 
секој ден по една хигиеничарка останува на работа до 17  часот. Правниот 
факултет има потреба од уште една хигиеничарка, поради големината на 
објектот. Треба да се напомене дека Универзитетот има двајца градинари 
кои се грижат за парковите и дворното уредување на факултетите. Тие 
имаат неделен распоред точно за секој ден каде се распоредени на работа. 
Истите имаат секаков алат на располагање, а во процедура е набавка 
на три професионални косачки. Имаат задолжено и летни униформи.За 
кратко време дворните површини се средени,на Економскиот факултет е 
исчистена целата задна страна на објектот која беше целосно непристапна,а 
во предниот дел на дворот се посадени многу растенија. На Педагошки/ 
Рударски факултет е искосена и исчистена задната страна  на објектот 
која беше во лоша состојба.              

                     
14. СпОрТСКИ АКТИВНОСТИ
             
На 30 јануари 2008 година во Спортската сала „Форца“ - Скопје, со 

почеток во 11 часот, свечено беа отворени натпреварите од Државните 
универзитетски лиги на Република Македонија во мал фудбал, кошарка, 
пинг-понг и шах на кои зеде учество и Универзитетот „Гоце Делчев“ - 
Штип со свои екипи во мал фудбал, кошарка и пинг-понг.  

Во првото коло Универзитетот „Гоце Делчев“ се натпреваруваше во 
мал фудбал со Универзитетот за Југоисточна Европа, а натпреварот заврши 
со резултат 9:0 во корист на Универзитетот за Jугоисточна Европа. 

На натпреварот во кошарка, во првото коло, со Универзитетот за 
Jугоисточна Европа резултатот заврши 36:58 во корист на Универзитетот 
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„Гоце Делчев“ - Штип. Универзитетот се натпреваруваше во пинг-понг со 
Универзитетот за Jугоисточна Европа и загуби 5:1. 

Натпреварите од второто коло се одржаа во Штип на 7 февруари 
2008 г. со следниве резултати:
• мал фудбал: Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип ― Универзитет 

Американ колеџ (6:3); 
• кошарка: Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип ― Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ -  Битола  (56:43);
• пинг-понг: Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип ― Универзитет „Св. 

Климент Охридски“  Битола (5:0).

На 12 февруари 2008 г. се одржаа натпреварите од третото коло во 
Спортската сала „Младост“ во Битола со следниве резултати:
• мал фудбал: Државен универзитет - Тетово ― Универзитет „Гоце 

Делчев“ - Штип  (2:6);
• кошарка: Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип ― Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“ -  Скопје (40:48);
• пинг-понг: Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип ― Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“ -  Скопје (0:5).

Во четвртото коло од натпреварите во кошарка во вториот дел од 
Државната универзитетска лига на Република Македонија, одржано 
на 19 мај 2008 г., Универзитетот „Гоце Делчев“ се натпреваруваше со 
Универзитетот за Југоисточна Европа, а натпреварот заврши со резултат 
54:58 во корист на Универзитетот за Југоисточна Европа во Тетово. Во 
петтото коло, одржано на 22 мај 2008 г., Универзитетот „Гоце Делчев“ се 
натпреваруваше во кошарка со Универзитетот „Св. Климент Охридски“, 
а натпреварот заврши со резултат 0:20 во корист на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ - Штип.

Во шестото коло (29 мај 2008 г.) натпреварот во кошарка со 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ заврши 49:33 во корист на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Крајниот резултат од натпреварите во кошарка во сите кола беше:

• Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - 12 бода;
• Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип - 6 бода;
• Универзитет за Југоисточна Европа во Тетово - 4 бода;
• Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола - 2 бода. 

Резултатите од натпреварите во пинг-понг од вториот дел на 
Државната универзитетска лига на Република Македонија во пинг-понг 
беа следниве:
• четврто коло (19 мај 2008 г.): Универзитет „Гоце Делчев“- 

Универзитет за Југоисточна Европа (4:5);
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• петто коло (22 мај 2008 г.): Универзитет „Св. Климент Охридски“- 
Универзитет „Гоце Делчев“ (0:5);

• шесто коло (29 мај 2008 г.): Универзитет „Гоце Делчев“- Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј“ (0:5).

Резултатите за вториот дел на натпреварите на Државните 
универзитетски лиги на Република Македонија во мал фудбал беа 
следниве:
• шесто коло (16 мај 2008 г.): Универзитет „Гоце Делчев“- Универзитет 

Американ колеџ  (3:0);
• седмо коло (20 мај 2008 г.): Универзитет Американ колеџ - Универзитет 

„Гоце Делчев“ (0:3);
• осмо коло (22 мај 2008 г.): Државен универзитет во Тетово - 

Универзитет „Гоце Делчев“ (1:6);
• деветто коло (26 мај 2008 г.): Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - 

Универзитет „Гоце Делчев“ (0:3);
• десетто коло (29 мај 2008 г.): Универзитет „Гоце Делчев“- Универзитет 

„Св. Климент Охридски“ (3:0).

 Крајните бодови и редослед на екипите беа следниве:
• Универзитет за Југоисточна Европа во Тетово- 24 бода;
• Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - 24 бода;
• Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип - 16 бода;
• Државен универзитет во Тетово - 12 бода;
• Универзитет Американ колеџ - 4 бода;
• Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола - 2 бода.

               


