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ПРЕДГОВОР

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип е двигател на културата и јавното мислење 
и е високо позициониран со своето влијание во средината, за што имаме и општествена 
одговорност. Нашиот Универзитетот го следи и формира развојниот тренд во регионот 
и пошироко, а со тоа го зголемува нивото на културата и на јавната свест. Со своето 
постоење влијае во градењето на новата мисла кај младите во вистинска насока.

Како Универзитет секогаш одиме во насока сe што правиме да прилега на времето 
во коешто живееме. Со е-библиотеката до крајни граници им излеговме во пресрет на 
студентите, со тоа што им овозможивме мултимедијален, брз, точен и бесплатен 
пристап до сите учебници и учебни помагала потребни за совладување на предметните 
програми. 

Надградбата и збогатувањето на библиотечниот фонд со електронски изданија, 
публикувани во изминатата година, се содржани во овој деветти по ред Каталог на изданија 
за 2017 година.

Нека ни е честит единаесеттиот патронат и вековит Универзитетот „Гоце Делчев“!

27 март 2018 година, Штип           Ректор
Проф. д-р Блажо Боев
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ  „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП  

(2017-2018 г.) („2-ри Август“ - Штип) 360 стр., 25 см

Годишниот извештај за работата на единиците при Универзитетот 

„Гоце Делчев“ - Штип 2017/2018 година ги опфаќа сите активности 

што се одвиваат на факултетите при Универзитетот во текот на 

соодветната академска година. Извештаите на сите петнаесет 

единици на Универзитетот опфаќаат податоци за: изведувањето 

на наставата, акредитација на нови студиски програми, структура 

на вработени, техничка опременост, просторни услови, анализа на 

научноистражувачката работа, приказ на апликативната дејност, 

извештај за издавачката дејност на факултетот, како и приказ за 

постигнатиот успех на студентите за секој предмет во соодветната постигнатиот успех на студентите за секој предмет во соодветната 

академска година.

Број 37, април 2017

71

„Универзитетски гласник“ бр. 37/ 
Редакција:

Проф. д-р Лилјана Колева Гудева
(уредник на издавачка продукција),

Блажо Боев, (главен и одговорен уредник)
Доц. д-р Кирил Барбареев

М-р Ристо Костуранов (уредници),
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип; 20.IV. 2017

(„2 Август“ - Штип); - 68 стр.: 28 см

„Универзитетски гласник“ бр. 38/ 
Редакција:

Проф. д-р Лилјана Колева Гудева
(уредник на издавачка продукција),

Блажо Боев, (главен и одговорен уредник)
Доц. д-р Кирил Барбареев

М-р Ристо Костуранов (уредници),
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип; 28.II. 2018

(„2 Август“ - Штип); - 95 стр.: 28 см
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„Универзитетски билтен“ бр. 186 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 15.III. 2017 (Универзитетска печатница); 
-22 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 187 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 01.IV. 2017 (Универзитетска печатница); 
-111 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 188 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 18.IV. 2017 (Универзитетска печатница); 
-108 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 189 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 02.X. 2017 (Универзитетска печатница); 
-74 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 190 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 15.X. 2017 (Универзитетска печатница); 
-71 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 191 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 01.VI. 2017 (Универзитетска печатница); 
-101 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 192 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 14.VI. 2017 (Универзитетска печатница); 
-64 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 193 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 01.VII. 2017 (Универзитетска печатница); 
-19 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 194 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 15.VIII. 2017 (Универзитетска 
печатница); -20 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 195 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 01.IX. 2017 (Универзитетска печатница); 
-70 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 196 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 15.IX. 2017 (Универзитетска печатница); 
-131 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 197 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 02.X. 2017 (Универзитетска печатница); 
-19 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 198 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 16.X. 2017 (Универзитетска печатница); 
-36 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 199 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 01.XI. 2017 (Универзитетска печатница); 
-11 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 200 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 15.XI. 2017 (Универзитетска печатница); 
-39 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 201 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 01.XII. 2017 (Универзитетска 
печатница); -84 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 202 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 15.XII. 2017 (Универзитетска 
печатница); -23 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 203 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 29.XII. 2017 (Универзитетска 
печатница); -23 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 204 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 01.II. 2018 (Универзитетска печатница); 
-31 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 205 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 15.II. 2018 (Универзитетска печатница); 
-55 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 206 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 02.III. 2018 (Универзитетска печатница); 
-171 стр.: 29 см
„Универзитетски билтен“ бр. 207 / Редакција:
Блажо Боев (главен и одговорен уредник), Кирил Барбареев, 
Ристо Костуранов (уредници), ISSN: 1857- 8497, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип; 15.III. 2018 (Универзитетска печатница); 
-86 стр.: 29 см
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ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТИ

запишани на прв циклус студии

Универзитет  „Гоце Делчев“ - Штип (2017-2018 г.)

(„2-ри Август“ - Штип) 14 см

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТИ

запишани на втор циклус студии

Универзитет  „Гоце Делчев“ - Штип (2017-2018 г.)

(„2-ри Август“ - Штип) 14 см

Информаторите за студентите на прв и втор циклус студии 

претставуваат водичи низ студиските програми на сите факултети 

на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, каде што се достапни сите 

неопходни информации за додипломските и постдипломските 

магистерски или специјалистички студии, начинот на студирање, 

финансирање, режимот на студии и обврските на студентите. Составен 

дел на секој информатор се студиските програми (соодветно за 

секој информатор од прв или втор циклус) со комплетниот список 

на задолжителни и изборни предмети и нивниот соодветен број на 

кредити за секој семестар од академската година. 
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ШТЕТНИЦИ КАЈ ЗЕЛЕНЧУКОТ И МЕРКИ ЗА КОНТРОЛА
од Душан Спасов, Билјана Атанасова

ISBN: 978-608-244-408-6
број на страници: 159

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Производството на зеленчук претставува една од најинтензивните 
гранки од растителното производство во Република Македонија.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/630

 

  

 

   
 

 

  

АНАТОМСКИ И ФИЗИОЛОШКИ ПРОМЕНИ КАЈ 
БОЛНИТЕ РАСТЕНИЈА

од Емилија Арсов, Саша Митрев

ISBN: 978-608-244-426-0
број на страници: 130

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Патолошкиот процес и појавата на болест се основа во 

фитопатологијата и заштитата на растенијата. Mожат да настанат 
доколку растението домаќин е склоно кон одреден патоген...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/635



9

ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА ВО ПОЛЈОДЕЛСТВОТО
од Ристо Ѓорги Кукутанов

ISBN: 978-608-244-417-8
број на страници: 403

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Основна цел на овој учебник е запознавање со машините и уредите 

од целиот синџир на прехранбената индустрија врз основа на 
преработка на зрното.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/629

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

-  

-  

 

 

-

-

ПРАКТИКУМ ПО ФИТОФАРМАЦИЈА
од Саша Митрев, Билјана Ковачевиќ

ISBN: 978-608-244-378-2
број на страници: 97

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
„Практикумот по фитофармација“ е наменет за студентите на 
Земјоделски факултет, агрономите и сите кои директно или 

индиректно се вклучени во процесот на заштита на растенијата.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/599
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ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ВО ЛАБОРАТОРИЈА
од Емилија Арсов, Саша Митрев

ISBN: 978-608-244-363-8
број на страници: 67

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Аналитичарите вработени во лабораториски услови во текот 

на извршувањето на своите работни обврски постојано се 
изложени на контакт со различни штетни материјали и имаат 

зголемен ризик за настанување на различни повреди при 
работата...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/595

ФИТОФАРМАЦИЈА
од Саша Митрев, Билјана Ковачевиќ

ISBN: 978-608-244-379-9
број на страници: 97

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Скриптата „Фитофармација“ е наменета да ги запознае идните 

агрономи и пошироката јавност со основните начела и принципи 
во заштитата на растенијата, посветувајќи посебно внимание на 

хемиските мерки за заштита.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/598

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

- ,            

-  
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Е-БИЗНИС
од Ристе Темјановски

ISBN: 978-608-244-370-6
број на страници: 223

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Светот во којшто живееме е свет каде што електронското работење 

или е-бизнис ги диктира сите правци на современиот живот.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/601

ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА
од Лилјана Колева-Гудева, Фиданка Трајкова

ISBN: 978-608-244-371-3
број на страници: 77

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Физиологијата на растенијата ги изучува биолошките процеси кај 

растенијата...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/591

-  
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МАРКЕТИНГ: МОДЕЛИ НА ИНТЕГРИРАНА КОМУНИКАЦИЈА
(ПРАКТИКУМ)

од Тамара Јованов

ISBN: 978-608-244-439-0
број на страници: 175

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во изработка.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/656

МАРКЕТИНГ: МОДЕЛИ НА ИНТЕГРИРАНА КОМУНИКАЦИЈА
(СКРИПТА)

од Тамара Јованов

ISBN: 978-608-244-438-3
број на страници: 155

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во изработка.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/655
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ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПСКА УНИЈА (ПРАКТИКУМ)
од Стеван Габер

ISBN: 978-608-244-432-1
број на страници: 50

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Практикумот „Фискална политика на ЕУ“ има за цел да обезбеди 
учебно помагало со кое ќе може да се реализираат вежбите по 

предметите Монетарна и фискална политика на ЕУ, Јавни финансии 
и Локални финансии.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/645
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2017 

ПРАКТИКУМ ЗА УПОТРЕБА И ПРИМЕНА НА МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИТЕ ОД ДАНОЧНИТЕ СТИМУЛАЦИИ НА 

ПРИМЕРОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
од Илија Груевски

ISBN: 978-608-244-430-7
број на страници: 72

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во процедура. 

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/651

ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПСКА УНИЈА 
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ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПСКА УНИЈА (СКРИПТА)
од Стеван Габер

ISBN: 978-608-244-431-4
број на страници: 120

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Фискалната политика претставува една од најзначајните економски 

политики, која треба да овозможи подобрување на животниот 
стандард на граѓаните во една национална економија...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/644

ОСНОВИТЕ НА ДЕЛОВНОТО КОМУНИЦИРАЊЕ
од Еленица Софијанова

ISBN: 978-608-244-416-1
број на страници: 160

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Комуникацијата е сложен процес во кој се пренесуваат различни 

идеи преку соодветни техники и стратегии на делување.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/631
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АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
од Оливера Ѓоргиева-Трајковска, Благица Колева

ISBN: 978-608-244-382-9
број на страници: 312

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Зошто е потребна анализата на финансиските извештаи? 

Одговорот се наоѓа во несовршеноста на системот на финансиско 
известување: несовпаѓање на деловните настани со нивното 

сметководствено признавање...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/603

 

-

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

ТРГОВСКО ПРАВО (СКРИПТА)
од Борка Тушевска-Гавриловиќ

ISBN: 978-608-244-392-8
број на страници: 129

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Целокупната материја содржана во скриптата е анализирана 

преку важечкото национално право, правната теорија и судската и 
арбитражна практика...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/616

-  
  

2017 

 

- 
    

2017
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ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

од Борка Тушевска, Кристина Мишева, Олга Кошевалиска

ISBN: 978-608-244-443-7
број на страници: 90

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во изработка.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/652

ОСНОВ НА ГРАЃАНСКО-ПРАВНАТА ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА
од Марија Амповска

ISBN: 978-608-244-441-3
број на страници: 90

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во процедура.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/650

 
 

-  
 

-   
|  | 2017   

-

-   
|  | 2017  
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ТРУДОВО ПРАВО
од Војо Беловски, Андон Мајхошев

ISBN: 978-608-244-383-6
број на страници: 365

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Трудовото право како гранка на правото е една од 

фундаменталните правни дисциплини...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/617

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

РЕТОРИКА
од Јован Андоновски

ISBN: 978-608-244-421-5
број на страници: 210

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Реториката се појавила одамна. Човекот откога знае за себе го 

практикува говорот како средство за комуникација со другите луѓе.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/632
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ТОКСИКОЛОШКА ХЕМИЈА ЗА ФАРМАЦЕВТИ 
од Даринка Ѓоргиева Ацкова

ISBN: 978-608-244-424-6
број на страници: 240

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во процедура.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/633

ДЕПРЕСИЈА ВО АДОЛЕСЦЕНЦИЈАТА: СКРИНИНГ, ПРЕВЕНЦИЈА И 
ТРЕТМАН ОД АГОЛ НА КОГНИТИВНО-БИХЕЈВИОРАЛНА ТЕРАПИЈА

од Ленче Милошева

ISBN: 978-608-244-372-0
број на страници: 166

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во оваа научна монографија од областите психопатологија 
и психотерапија се претставени резултати од современите 

истражувања на авторката...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/581
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АНАТОМИЈА НА ВИЛИЦИ И ДЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЈА 
(ПРАКТИКУМ)

од Киро Папакоча, Кирил Митевски, Павле Апостолоски, Михајло 
Петровски, Сања Нашкова

ISBN: 978-608-244-407-9
број на страници: 68

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во овој практикум се опишани основите на анатомските структури 
кои го градат стоматолошкиот систем и е дадена основната градба 

на забите.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/620

АНАТОМИЈА НА ВИЛИЦИ И ДЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЈААНАТОМИЈА НА ВИЛИЦИ И ДЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЈА (СКРИПТА)
од Киро Папакоча, Кирил Митевски, Павле Апостолоски, Михајло од Киро Папакоча, Кирил Митевски, Павле Апостолоски, Михајло 

Петровски

ISBN: 978-608-244-406-2
број на страници: 143

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Оваа скрипта ги содржи описите на сите анатомски делови на 

вилиците и околувиличните структури. Исто така, во неа се 
опишани и сите морфолошки карактеристики на одделни заби.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/619
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ПРАКТИКУМ ПО ФИТОХЕМИЈА
од Зорица Арсова-Сарафиновска, Викторија Максимова, Марија 

Дарковска-Серафимовска

ISBN: 978-608-244-394-2
број на страни: 42

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Практикумот опфаќа конкретни фармакопејски прописи за анализа 

на растителните дроги и нивните активни принципи...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/613

ИЗОЛАЦИЈА НА ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ
од Биљана Ѓорѓеска, Сања Костадиновиќ-Величковска

ISBN: 978-608-244-381-2
број на страници: 113

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Природните продукти служеле како важен извор на активни 

компоненти уште од древните времиња и околу половината од 
корисните дроги денес се добиени од природни извори.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/610
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ФИЗИЧКА ХЕМИЈА ЗА ФАРМАЦЕВТИ
од Рубин Гулабоски, Александар Цветковски

ISBN: 978-608-244-304-1
број на страници: 360

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Како фундаментална хемиска дисциплина, физичка хемија, освен 

што се предава во рамките на академските програми на природно-
математичките и инженерските профили, во академските програми 

за здравствените струки истата единствено е опфатена во 
студиската програмата за фармација.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/607

ФИТОХЕМИЈА (СКРИПТА)
од Зорица Арсова-Сарафиновска, Викторија Максимова, Марија 

Дарковска-Серафимовска

ISBN: 978-608-244-393-5
број на страници: 157

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Фитохемијата е наука што ги проучува општите карактеристики на 
групи фармаколошки значајни супстанции од природно потекло...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/606
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од Зорица Арсова-Сарафиновска, Викторија Максимова, Марија 
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ОРАЛНА ХИРУРГИЈА 1
од Цена Димова

ISBN: 978-608-244-373-7
број на страници: 275

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Учебникот „Орална хирургија 1“ е наменет за студентите на 
Дентална медицина на Факултетот за медицински науки...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/587

M O N O G R A F İ S İ
од Mahmut ÇELİK, Zeki GÜREL

ISBN: 978-608-244-354-6
број на страници: 342

издадена: 2017
јазик: турски

краток опис:
Balkanlarda Türklerle birlikte diğer milletler, Milattan Öncesinden 

beri binlerce yıldır beraber yaşamışlar ve bu tarihî beraberlik Balkan 
milletlerinin “ortak bir kader”de birleşmesine sebep olmuştur. Geçen 

yüzyıllar..

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/586
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ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBIYATI
од Mahmut Çelik, Zeki Gürel

ISBN: 978-608-244-355-3
број на страници: 238

издадена: 2017
јазик: турски

краток опис:
Делата што се наведени на крајот од книгата како користена 

литература, освен што ја покажуваат компетентноста на авторите 
во поглед на содржините на книгата, исто така претставуваат 
и еден вид на патоказ за понатамошно детално изучување и 

истражување...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/596

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 1 (ПРАКТИКУМ)
од Светлана Јакимовска

ISBN: 978-608-244-389-8
број на страници: 70

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Учебното помагало „Француски јазик 1 – практикум“ претставува 

дополнение на скриптата „Француски јазик 1“, објавена на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип во 2014 година...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/608
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МИКРОКОМПЈУТЕРИ
од Гоце Стефанов

ISBN: 978-608-244-415-4
број на страници: 114

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Скриптата „Микрокомпјутери“ е наменета за изучување 

на наставното градиво по предметот Микрокомпјутери и 
програмабилни контролери на студентите од четврта година 
на Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“. 

Материјата е конципирана согласно со материјалот кој студентите 
го слушаат на часовите по овој предмет.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/636

НУМЕРИЧКИ МЕТОДИ (СКРИПТА)
од Васко Кокаланов, Владо Гичев, Александра Ристеска

ISBN: 978-608-244-411-6
број на страници:  57

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Нумерички методи – скрипта...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/639
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ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ (СКРИПТА)
од Александар Туџаров

ISBN: 978-608-244-397-3
број на страници: 139

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Телекомуникациските мрежи се наоѓаат во период на транзиција, 
од мрежи базирани на телефонската архитектура и стандарди кон 
мрежи што се базираат на архитектурата на Интернет протоколите 

(IP).

линк за споделувањелинк за споделување::
http://e-lib.ugd.edu.mk/624

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ (ПРАКТИКУМ)
од Александар Туџаров

ISBN: 978-608-244-398-0
број на страници: 68

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Ракописот „Телекомуникациски мрежи - практикум“ од авторот 
доц. д-р Александар Туџаров е осмислен и реализиран според 
Наставниот план и програма за предметот Телекомуникациски 

мрежи...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/623

-

-
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ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ И ЕКОЛОШКИТЕ УНАПРЕДУВАЊА ВО 
ХОТЕЛСКАТА ИНДУСТРИЈА

од Влатко Чингоски, Билјана Петревска, Сашо Гелев, Роман 
Голубовски, Билјана Читкушева Димитровска, Никола Трајков

ISBN: 978-608-244-390-4
број на страници: 115

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Ракописот е наменет првенствено за студентите кои изучуваат 
повеќе предмети поврзани со обновливи извори на енергија, 

енергетска ефикасност и заштеда на енергија...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/605

ИСПИТУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ (ПРАКТИКУМ)
од Василија Шарац, Гоце Стефанов

ISBN: 978-608-244-376-8
број на страници: 26

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Испитување на електрични машини – практикум.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/614

O

O
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ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА КОМПАТИБИЛНОСТ
од Василија Шарац

ISBN: 978-608-244-377-5
број на страници:  112

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Електромагнетна компатибилност...ибилност...ибилност

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/604

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПРАКТИКУМ И ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА CAD/
CAM ВО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

од Влатко Чингоски, Билјана Читкушева Димитровска, Маја 
Кукушева Панева

ISBN: 978-608-244-352-2
број на страници: 110

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Распространетоста и широката достапност на компјутерите и 

софтверските алатки денес е масовност...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/589

ПРАКТИКУМ И ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА CAD/
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БАЗИ НА ПОДАТОЦИ
од Цвета Мартиновска-Банде

ISBN: 978-608-244-103-0
број на страници:  220

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Материјалот е напишан како поддршка за совладување на 

наставнaта содржина за современите релациони бази на податоци 
и прашалните јазици.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/597
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ПРАКТИКУМ ПО БАЗИ НА ПОДАТОЦИ
од Цвета Мартиновска-Банде, Александра Стојанова, Душан Биков

ISBN: 978-608-244-104-7
број на страници:  188

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Овој практикум има за цел да се користи како учебно помагало за 
совладување на материјалот од вежби заедно со краток теоретски 

осврт во секој дел.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/588
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ТРАНСПОНИРАЊЕ (СКРИПТА)
од Невенка Дуковска

ISBN: 978-608-244-429-1
број на страници: 30

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Транспонирањето овде е претставено како посебна област за 

изучување за да помогне во целосниот развој на колаборативните 
вештини кај пијанистот.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/649

ПЕРСПЕКТИВА 1
од Јана Јакимовска

ISBN: 978-608-244-414-7
број на страници: 108

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Скриптата „Перспектива 1“ е учебно помагало за истоимениот 

изборен предмет кој се слуша на студиската програма Класично 
сликарство во четвртиот семестар.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/628
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РАЗВИВАЊЕ НА ПИЈАНИСТИЧКА ТЕХНИКА, СЛУШНИ ВЕШТИНИ И 
ПРАВИЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ИЗБРАНИ ДЕЛА ЗА ПИЈАНО ОД 

МАКЕДОНСКИ КОМПОЗИТОРИ
од Невенка Дуковска

ISBN: 978-608-244-422-2
број на страници:  45

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Главна цел на оваа скрипта се пијанистичките интерпретациски 

проблеми кои се појавуваат кај познати дела од Властимир 
Николовски, Тома Прошев, Стојан Стојков, Томислав Зографски, 

Гоце Коларовски...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/648

ЧИТАЊЕ ПРИМА ВИСТА (СКРИПТА)
од Невенка Дуковска

ISBN: 978-608-244-428-4
број на страници: 48

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Предметот Прима виста кој зазема значајно место во образовниот 

процес на секој студент на вокално-инструменталниот оддел – 
Пијано е предмет за кој има дефицит од материјали.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/647
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ИСТОРИЈА НА ПИЈАНИЗМОТ
од Милица Шкариќ

ISBN: 978-608-244-362-1
број на страници: 139

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Од појавата на првите инструменти со клавиши до создавањето на 
пијаното и современиот начин на свирење, пијанизмот претрпел 

повеќе значајни промени...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/583

  

 

 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ
од Симеон Симеонов

ISBN: 978-608-244-400-0
број на страници: 369

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Машинството е гранка од техниката чијашто цел е што 

порационално да ги искористи природните средства кои стојат на 
располагање - материјата и енергијата.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/627
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СКРИПТА ПО ТЕРМОДИНАМИКА
од Марија Чекеровска, Зденка Стојановска, Славчо Цветков

ISBN: 978-608-244-401-7
број на страници:  153

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Термодинамиката е темелен предмет на повеќе технички науки, па 
затоа е многу важно да се разбере основата на термодинамичките 

појави, закони и процеси.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/642

ПРАКТИКУМ ПО ТЕРМОДИНАМИКА
од Марија Чекеровска, Зденка Стојановска, Славчо Цветков

ISBN: 978-608-244-402-4
број на страници: 61

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Термодинамиката е темелен предмет на повеќе технички науки, па 
затоа е многу важно да се разбере основата на термодинамичките 

појави, закони и процеси.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/641
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ПРАКТИКУМ ПО МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ
од Симеон Симеонов, Сашко Милев

ISBN: 978-608-244-405-5
број на страници: 79

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Овој практикум е наменет за изработка на проектни задачи по 
предметот Машински елементи за студентите на Машинскиот 

факултет.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/640

ИНДУСТРИСКИ МЕНАЏМЕНТ (СКРИПТА)
од Мишко Џидров

ISBN: 978-608-244-418-5
број на страници: 105

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Материјалот во целост ги опфаќа сите планирани содржини кои се 

обработуваат по предметот Индустриски менаџмент.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/638
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ПРАКТИКУМ ПО ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ
од Мишко Џидров

ISBN: 978-608-244-346-1
број на страници: 52

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во овој практикум се прикажани начините за изработка на 

проектен план за вежбите по предметот Проектен менаџмент, кој 
се изучува на Машински факултет.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/590

ПРАКТИКУМ ПО ИНДУСТРИСКИ МЕНАЏМЕНТ
од Мишко Џидров

ISBN: 978-608-244-419-2
број на страници: 55

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Овој практикум е направен за потребите на процесот на резибор 
во звање на Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – 

Штип.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/637
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ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА
од Димко Димески

ISBN: 978-608-244-449-9
број на страници: 250

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во изработка.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/654

, 2016 , 2016 , 2016 
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КРЕИРАЊЕ НА ОБЛЕКА (СКРИПТА)
од Ванѓа Кузманоска Димитријева, Сања Ристески

ISBN: 978-608-244-427-7
број на страници: 130

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во процедура.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/653
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ГРАДЕЖНИШТВО ВО РУДАРСТВОТО 
од Ристо Рибаровски, Николинка Донева

ISBN: 978-608-244-437-6
број на страници: 182

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во изработка.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/643

СТАБИЛНОСТ НА ТЕРЕН (СКРИПТА)
од Ристо Поповски

ISBN: 978-608-244-359-1
број на страници: 123

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Кај земјините објекти, како што се насипите, каналите, рударските 

експлоатациски етажи и сл., често се случува да дојде до 
нарушување на стабилноста на теренот,нарушување на стабилноста на теренот,нарушување на стабилноста на теренот  при што овие објекти се 

зарушуваат...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/594

 – 

-

2013

-

2013
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ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЕКТИРАЊЕ - ПРОЕКТИРАЊЕ НА ЕНТЕРИЕР НА 
ЈАВНИ ОБЈЕКТИ

од Петар Намичев

ISBN: 978-608-244-403-1
број на страници: 210

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Материјата се однесува на дел од јавните објекти наменети за 
административни простори (општествени објекти, компании) 
од сите специјализирани дејности кои имаат дел од просторот 

наменет за канцелариски простор.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/621

ГАСИФИКАЦИЈА НА ЈАГЛЕНИ
од Зоран Панов, Радмила Каранакова-Стефановска

ISBN: 978-608-244-384-3
број на страници: 110

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Скриптата овозможува запознавање на студентите со подземната 

гасификација на јаглените како нова неконвенционална 
технологија за обезбедување „чисто“ и економско гориво.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/609
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НАОЃАЛИШТА И ПОЈАВИ НА ТИТАНОМАГНЕТИТИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

од Орце Спасовски

ISBN: 978-608-244-375-1
број на страници: 186

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во текот на последните децении од минатиот век беа реализирани 

обемни и многубројни комплексни геолошки истражувања и 
лабораториски испитувања со кои се добија нови податоци за 

металогенетските карактеристики на појавите и наоѓалиштата на 
титаномагнетитите во РМ.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/602

 

ГАСТРОНОМИЈА
од Нако Ташков, Небојша Вуковиќ, Душица Санева

ISBN: 978-608-244-347-8
број на страници: 293

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во својата содржина учебникот по предметот Гастрономија го 
опфаќа следново: ладни предјадења на база на свеж, варен и 
конзервиран зеленчук, ладни предјадења на база на полнет 

зеленчук...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/582
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ЕКОНОМИКА НА УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ 
од Билјана Петревска

ISBN: 978-608-244-425-3
број на страници:  305

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во процедура.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/634

СООБРАЌАЈ ВО ТУРИЗМОТ
од Цане Котески

ISBN: 978-608-244-395-9
број на страници: 318

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Учебникот е наменет за студентите на Факултетот за туризам и 

бизнис логистика на насоките: Туризам, Гастрономија, Исхрана и 
диететика...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/622
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МЕНАЏМЕНТ НА МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ
од Елизабета Митрева

ISBN: 978-608-244-388-1
број на страници:  295

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во функција на унапредување на малиот и среден бизнис и 

обезбедување услови за реален раст на македонската економија 
треба да се гледа преку нови идеи, инвестиции и отворање нови 

работни места...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/612

  
  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ
од Татјана Бошков

ISBN: 978-608-244-380-5
број на страници: 147

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Меѓународните финансии се значајна активност во секоја 

национална економија...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/611
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ПРАВО НА ДОГОВОРИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРОМЕТ 
(СКРИПТА)

од Драшко Атанасоски, Анета Стојановска-Стефанова

ISBN: 978-608-244-367-6
број на страници: 172

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Меѓународното стопанско право (како и правото на договорите 

во меѓународен промет) е од меѓународен карактер, додека 
меѓународните приватни права се скоро исклучително 

национални...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/593

ТЕХНОЛОГИЈА НА ПОСЛУЖУВАЊЕТО
од Нако Ташков, Трајан Вељанов

ISBN: 978-608-4504-12-2
број на страници: 197

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во својата содржина учебникот по предметот Технологија на 

послужувањето го опфаќа следново: простории во кои се врши 
послужувањето; видови на угостителски објекти во кои се врши 

послужување на храна и пијалаци...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/600

ПРАВО НА ДОГОВОРИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРОМЕТ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-  

- -  
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



42

ПРАВО НА ДОГОВОРИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРОМЕТ 
(ПРАКТИКУМ)

од Драшко Атанасоски, Анета Стојановска-Стефанова

ISBN: 978-608-244-366-9
број на страници:  216

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Договорот е облигационен однос кој настанува со согласност на 

волјите на неговите страни...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/592

МИКРОЕКОНОМИЈА И МАКРОЕКОНОМИЈА (СКРИПТА)
од Душко Јошески, Мичо Апостолов

ISBN: 978-608-244-368-3
број на страници: 100

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Познавањето на микроекономските фундаменти во голема мера 
подразбира еден напор да се запознаат агрегатните економски 

феномени условени од однесувањето на индивидуалните 
економски субјекти...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/585
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ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
од Јанка Димитрова

ISBN: 978-608-244-452-9
број на страници: 260

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Интерната (внатрешна) ревизија настанала како резултат на 

потребите на современите деловни субјекти да воведат сопствен, 
интерен и дополнителен облик на надзор за контрола и испитување 

на системот на интерните контроли (што ги вршат сите вработени, 
како составен дел на работните обврски) и оценка на неговата 

ефикасност...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/658

ТРГОВСКО ПРАВО - ПРАКТИКУМ
од Борка Тушевска-Гавриловиќ

ISBN: 978-608-244-391-1
број на страници: 90

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Целта на практикумот е да им помогне на студентите во 

совладувањето на практичните аспекти на материјата по трговско 
право.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/615
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ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА
од Јанка Димитрова

ISBN: 978-608-244-451-2
број на страници: 225

издадена: 2018
јазик: македонски

краток опис:
Државната ревизија претставува постапка на испитување на 

финансиските трансакции дефинирани како државни расходи во 
смисла на законското и наменското користење на средствата...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/657

РЕЛИГИСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО МУЛТИЕТНИЧКИТЕ ОПШТЕСТВА 
СО ОСВРТ НА МАКЕДОНСКОТО ОПШТЕСТВО

од Даниела Коцева

ISBN: 978-608-244-305-8
број на страници: 322

издадена: 2018
јазик: македонски

краток опис:
Во трудот е направен обид да се одговори на неколку клучни 
прашања кои се однесуваат на придобивките и функцијата на 

религијата и религиското образование денес...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/695
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МЕХАНИЧКА ТЕКСТИЛНА ТЕХНОЛОГИЈА 1
од Соња Јордева, Силвана Жежова

ISBN: 978-608-244-450-5
број на страници: 200

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Оваа скрипта настана како резултат на потребата на студентите 
од II година на Технолошко-техничкиот факултет на студиската 

програма Дизајн на текстил и облека...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/659

ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ
од Далибор Серафимовски, Владо Гичев

ISBN: 978-608-244-447-5 
број на страници: 115

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Програмирањето и програмските јазици во последните години се 
наметнуваат како суштинска потреба во образовниот процес на 

секој квалитетен инженер.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/667

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

-   
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ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ - ПРАКТИКУМ
од Далибор Серафимовски, Владо Гичев

ISBN: 978-608-244-448-2
број на страници: 72

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Практичното знаење од областа на програмирањето е есенцијално 

за понатамошниот развој на електроинженерите во модерното 
време.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/668

ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ
од Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска

ISBN: 978-608-244-461-1
број на страници: 170

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
За непречен развој на сите области во стопанството на една земја, 

од особено значење е обезбедување и одржување на здрава 
животна средина...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/669
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БАКТЕРИОЛОГИЈА
од Саша Митрев, Емилија Арсов

ISBN: 978-608-244-457-4
број на страници: 85

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Значењето на фитопатогените бактерии во едно земјоделско 
производство е огромно, и затоа мора да се посвети посебно 

внимание на оваа група паразитни форми...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/671

  

 

 

   
 

 

СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН
од Јордан Ефремов

ISBN: 978-608-244-460-4
број на страници: 140

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Целта на предметот Современа уметност и дизајн e да се совладаат 

и да се осознаат основните визуелни ликовни елементи и 
принципи во уметноста и во дизајнот...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/670

  

  
 

       

         

   -  
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ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО - ПРАКТИКУМ
од Страшко Стојановски

ISBN: 978-608-244-268-6
број на страници: 151

издадена: 2016
јазик: македонски

краток опис:
Откако слободата делува сама по себе, слободата како 

најприродна за човекот ги комбинира неговите напори со оние на 
неговите блиски да делуваат заедно.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/509

БУЧАВА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА
од Марија Хаџи Николова, Дејан Мираковски

ISBN: 978-608-244-455-0
број на страници: 100

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Бучавата во последните неколку децении има сe поголемо влијание 

врз квалитетот на живеење, како резултат на несоодветната, 
непланска урбанизација, интензивирање на копнениот и 

воздушниот сообраќај, употреба на застарени моторни возила и др.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/665

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ

Доц. д-р Марија Хаџи-Николова                                  Проф. д-р Дејан Мираковски

ШТИП, 2017

БУЧАВА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА

ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО 
ПРАКТИКУМ

од Страшко Стојановски

ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО 
ПРАКТИКУМ

од Страшко Стојановски
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СОВРЕМЕНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО - СКРИПТА
од Марија Магдинчева-Шопова

ISBN: 978-608-244-458-1
број на страници: 157

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Претприемништвото се смета за основен фактор во економскиот 
развој на земјата кој силно влијае на сите општествени процеси.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/692

2017

 

  

-  

2017 

 
 
 

 

БУЧАВА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА - ПРАКТИКУМ
од Марија Хаџи Николова, Дејан Мираковски

ISBN: 978-608-244-454-3
број на страници: 55

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Практикум по бучава во животна средина.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/666

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ

Доц. д-р Марија Хаџи-Николова
Проф. д-р Дејан Мираковски

ШТИП, 2017

ПРАКТИКУМ 
ПО БУЧАВА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА
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СМЕТКОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
од Благица Колева

ISBN: 978-608-244-466-6
број на страници: 110

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Сметководствениот информациски систем претставува употреба 

на сметководствените податоци во рамките на целокупниот 
информациски систем во претпријатието...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО - ПРАКТИКУМ
од Марија Магдинчева-Шопова

ISBN: 978-608-244-459-8
број на страници: 40

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Претприемништвото се смета за основен фактор во економскиот 
развој на земјата кој силно влијае на сите општествени процеси...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/691

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        -  

2017 

      
 

 

 

2017
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АЛТЕРАЦИИ И МИНЕРАЛНИ ПАРАГЕНЕЗИ
од Горан Тасев, Тодор Серафимовски

ISBN: 978-608-244-462-8
број на страници: 68

издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Главната цел на овој учебник е на студентите да им се дадат насоки 
за да можат поефикасно да ги осознаат алтерациските процеси и 

минералите што учествуваат во карактеристичните парагенези во 
рудните наоѓалишта.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/672

ПРАКТИКУМ ПО АГРОЕКОЛОГИЈА
од Фиданка Трајкова, Лилјана Колева-Гудева, Љупчо Михајлов

ISBN: 978-608-244-490-1
број на страници: 50

издадена: 2018
јазик: македонски

краток опис:
Во последните децении од развојот на човештвото очигледно е 

влошувањето на состојбата со природните ресурси како резултат 
на нивното нерационално користење и постепено деградирање...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/694

7

7

 

од Фиданка Трајкова, Лилјана Колева-Гудева, Љупчо Михајлов
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УЧЕБНИК „РУРАЛЕН ТУРИЗАМ – ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ” 
од Дејан Методијевски и Никола Димитров, 

Факултет за туризам и бизнис логистика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУРАЛЕН ТУРИЗАМ – 
ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ 

ПРОФ. Д-Р ДЕЈАН МЕТОДИЈЕСКИ 
ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ДИМИТРОВ 

ПОЛИТИКА И РАЗВОЈПОЛИТИКА И РАЗВОЈПРОФ. Д-Р ДЕЈАН МЕТОДИЈЕСКИ
ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ДИМИТРОВ

УЧЕБНИК „ХОТЕЛИЕРСТВО“
од Нако Ташков и  Дејан Методијевски, 

Факултет за туризам и бизнис логистика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 -  

 -  

-
-
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УЧЕБНИК „ФАРМАКОТЕРАПИЈА” 
од Трајан Балканов, Марија Дарковска-Серафимовска и Зорица 

Арсова-Серафиновска, 

Факултет за медицински науки.

	

	

	
 

 

 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП 

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ 
 
 
 
 
 

Трајан Балканов 
Марија Дарковска-Серафимовска 
Зорица Арсова-Сарафиновска 

 
 
 
 
 

 
Штип, 2018 

	

ФАРМАКОТЕРАПИЈА	

	

	

Штип, 2018

УЧЕБНИК „ПЕТРОЛОГИЈА”
од Блажо Боев и Иван Боев, 

Факултет за природни и технички науки.

ПЕТРОЛОГИЈА

— 179 

од Трајан Балканов, Марија Дарковска-Серафимовска и Зорица 
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УЧЕБНИК „ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА” 
од Дејан Мираковски и Марија Хаџи-Николова,  

Факултет за природни и технички науки.

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ

Проф. д-р Дејан Мираковски
Доц. д-р Марија Хаџи-Николова

ШТИП, 2017

ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

УЧЕБНИК „ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГ” 
од р Елизабета Митрева,  

Факултет за туризам и бизнис логистика. ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГ

од р Елизабета Митрева,  
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„МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ“ (СКРИПТА) 
од Наташа Митева и Елизабета Митрева, 

Факултет за туризам и бизнис логистика, 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.  

ПРАКТИКУМ „ОСНОВИ НА ОПЕРАЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА“
од Александар Крстев, Зоран Здравев и Елена Карамазова, 

Факултет за информатика.

„МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ“
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УЧЕБНИК „МЕТОДИКА НА РАЗВОЈ НА ПОЧЕТНИ 
МАТЕМАТИЧКИ ПОИМИ” 

од Снежана Јовановова-Митковска, 

Факултет за образовни науки.

СКРИПТА „ОСНОВИ НА ОПЕРАЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА“
од Александар Крстев, Зоран Здравев и Мартин Лукаревски, 

Факултет за информатика.

Снежана Јованова-Митковска 

 
МЕТОДИКА НА РАЗВОЈ НА ПОЧЕТНИ 

МАТЕМАТИЧКИ ПОИМИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШТИП 2018

ШТИП 2018
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„МЕТОДИКАТА НА НАСТАВАТА ПО ДУВАЧКИ И ГУДАЧКИ 
ИНСТРУМЕНТИ 1“ (СКРИПТА) 

од Владимир Лазаревски, Владимир Крстев и Паскал Краповски, 

Музичка академија, 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 

„МЕДИУМСКО ПРАВО” 
од Андон Мајхошев, 

Правен факултет, 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
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„МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ“ (ПРАКТИКУМ) 
од Наташа Митева и Елизабета Митрева, 

Факултет за туризам и бизнис логистика, 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 

„ОПШТИНСКИТЕ ОБВРЗНИЦИ КАКО АЛТЕРНАТИВЕН 
НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ И ЕФИКАСНО МЕНАЏИРАЊЕ СО 
ПРИБРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, 
СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ОПШТИНА ШТИП“ (МОНОГРАФИЈА)

од Ристо Фотов, Марија Гогова-Самоников, 
Елена Веселинова и Илија Груевски, 

Економски факултет, 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 
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д-р Ристо Фотов 
д-р Марија Гогова Самоников 

д-р Елена Веселинова 
д-р Илија Груевски 

 
 

ОПШТИНСКИТЕ ОБВРЗНИЦИ КАКО  
АЛТЕРНАТИВЕН НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ И 

ЕФИКАСНО МЕНАЏИРАЊЕ СО ПРИБРАНИТЕ 
СРЕДСТВА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,  

СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ОПШТИНА ШТИП 
 (Монографија) 

 
 

 
 
 

 
Штип, 2017 

 

Штип, 2017
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The Journal of Economics ISSN 1857-9973 is an international, open 
access, peer reviewed, online journal. The journal focuses on the following 
areas of publication: Economics (Microeconomics, Macroeconomics,  In-
ternational Economics), Banking and Finance, Accounting and Auditing, 

Management and Business, Entrepreneurship and Marketing.

ГОДИШЕН ЗБОРНИК НА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА

The Yearbook of the Faculty of Computer Science from “Goce 
Delcev” University - Stip is a collection of achievements in computer 

science and technology, mathematics and applied mathematics.

Vol 5 No 5 (2016): Yearbook 2016/17
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Тhe International journal Balkan Journal of Applied Mathematics and 
Informatics of the Faculty of Computer Science publishes articles, but 

not limited to, in the following topics:

Computer science; Computer and software engineering; Information 
technology; Information systems; Computer security; Electrical engi-

neering; Telecommunication; Mathematics and its applications; Articles 
of interdisciplinary of computer and information sciences with educa-

tion, economics, environmental, health and engineering.

Journal of Agriculture and Plant Sciences (ЈАРЅ) is an international 
journal for publication of scienti�c, professional and applicative 

achievements in agriculture and plant sciences. The journal 
is publishing original research papers, review articles, short 

communications, professional and technical papers and book reviews. 
The journal is publishing results from fundamental, applicative and 
technical research in broader area of agricultural and plant sciences.  
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Mеѓународна научна конференција на Правен факултет 
„Општествените промени во глобалниот свет“

First International Scienti�c Conference: SOCIAL CHANGE IN THE 
GLOBAL WORLD Goce Delcev University-Shtip, Republic of Macedo-
nia. Address: Goce Delcev University - Shtip, Faculty of Law, ul. Krste 

Musirkov bb, PO box 201, 2000, Shtip, R. Macedonia. www.ugd.edu.mk; 
www.clprmk.org.

Меѓународна научна и практична конференција на Економски 
факултет

 „Управување со развојот на економските регионални системи“
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ФИЛКО/ FILKO Зборник на трудови од меѓународна научна 
конференција

	

1	
	

 
 

 
 

     Воронежский государственный университет  
Россия  

 
Воронешки државен универзитет 

Русиjа  
 

                                         Voronezh State University 
                                                                           Russia 

  
Вторая международная научная конференция 

 
 
Университет имени Гоце Делчева, г. Штип  
Македония  
 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, 
Македониjа 
 
Goce Delcev University in Stip 
Macedonia  
 
Втора меѓународна научна конференција 

 
Second International Scientific Conference  

 
 

   ФИЛКО 
   FILKO 

 
      ФИЛОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ    ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 

PHILOLOGY, CULTURE AND EDUCATION 
 
 

СБОРНИК СТАТЕЙ 
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ 

CONFERENCE PROCEEDINGS 
 

  
 
 
           10-12 мај 2017 / 10-12 мая 2017 / 10-12 May 2017 
                Воронеж             Воронеж              Voronezh 

  

Меѓународна научна и практична конференција на Економски 
факултет „Управување со развојот на економските регионални 

системи“
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Palimpsest is an international journal for linguistic, literary and cultural 
research founded at the Faculty of Philology in Stip in 2016. It is pub-
lished electronically twice a year, the �rst issue in May and the second 

one in November.
The journal publishes papers in the area of linguistics, literary science, 
teaching methodology and culturology. In addition, there is a section 
reserved for reviews of books, monographs, and other publications in 

the sphere of philology and culturology.

The international journal Palimpsest publishes papers in the following 
languages: Macedonian, English, Russian, German, Italian, French and 

Turkish.

The Geologica Macedonica is an international, open access, peer 
reviewed, both online and printed journal.

The journal focuses on the following areas of publication: Mineralogy, 
Petrology, Geochemistry, Ore deposits, Environmental geochemistry, 
Hydrogeology, Engineering geology, Geophysics, and other branches 

of the Earth Sciences.
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Balkan Social Science Review - BSSR is a semi-annual, peer-reviewed, 
journal for academics with an interest in the Balkans seen through the 

lenght of diferent social science disciplines

The Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Prac-
tice is an o�cial publication of the “Goce Delcev” University, Faculty of 

Educational Sciences, Stip, Republic of Macedonia. It is published twice 
yearly. The journal publishes original scienti�c papers, short communi-
cations, reviews, professional and educational papers from all �elds of 
advance the empirical, theoretical, and methodological understanding 

of education and learning. Particularly, papers that are interdisciplin-
ary and multidisciplinary approach to the study and survey of the 

problems in education.
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ГОДИШЕН ЗБОРНИК НА ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Yearbook – Faculty of Philology

Vol 7 No 1 (7): Годишен зборник 2016

Published: 2017-02-09

ГОДИШЕН ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И 
ТЕХНОЛОГИИ

Факултет за природни и технички науки

Natural Resources and Technology

Faculty of Natural and Technical Sciences

Vol 11 No 11 (2017): Природни ресурси и технологии
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Каталог на изданија објавени во Универзитетски билтен
 (од март 2017  г. до март 2018 г. кои не се објавени во е-библиотека)

15.3.2017 г., Универзитетски билтен бр.186
• „Практикум по предметот Трговско право“ од доц. д-р Борка Тушевска-Гавриловиќ, Правен факултет, 

Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 

1.4.2017 г., Универзитетски билтен бр.187
• „Практикум по механика на карпи“ од проф. д-р Зоран Панов и ас. м-р Радмила Каранакова-Стефановска, 

Факултет за природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 
• „Историја на правото – практикум I“ од доц. д-р Димитар Апасиев, Правен факултет, Универзитет „Гоце 

Делчев“ во Штип.

15.5.2017 г., Универзитетски билтен бр.190
• „Практикум по инфектологија“ за стручните школи за насоките Медицински сестри и Лаборанти од 

доц. д-р Вело Марковски, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 

2.10.2017 г., Универзитетски билтен бр.197  
• „Интерна ревизија“ (учебник) од проф. д-р Јанка Димитрова, Економски факултет, Универзитет „Гоце 

Делчев“ во Штип. 
• „Државна ревизија“ (учебник) од проф. д-р Јанка Димитрова, Економски факултет, Универзитет „Гоце 

Делчев“ во Штип. 

16.10.2017 г., Универзитетски билтен бр.198
• „Религиското образование во мултиетничките општества со осврт на македонското општество” од доц. 

д-р Даниела Коцева, Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 
• „Религиското образование во мултиетничките општества со осврт на македонското општество” од доц. 

д-р Даниела Коцева, Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 
• 

1.11.2017 г., Универзитетски билтен бр.199 
• „Механичка текстилна технологија 1” од доц. д-р Соња Јордева и ас. докторанд м-р Силвана Жежова, 

Технолошко-технички факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

15.11.2017 г., Универзитетски билтен бр.200
• „Програмски јазици“ од д-р Далибор Серафимовски и проф. д-р Владо Гичев, Електротехнички факултет, 

Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 
• „Програмски јазици“ од д-р Далибор Серафимовски и проф. д-р Владо Гичев, Електротехнички факултет, 

Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 
• „Третман на отпадни води” од проф. д-р Мирјана Голомеова и доц. д-р Афродита Зенделска, Факултет 

за природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 
• „Менаџмент на човечки ресурси“ (практикум) од м-р Наташа Митева и д-р Елизабета Митрева, Факултет 

за туризам и бизнис логистика, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 
• „Менаџмент на човечки ресурси“ (скрипта) од м-р Наташа Митева и д-р Елизабета Митрева, Факултет 

за туризам и бизнис логистика, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.  
• „Современа уметност и дизајн“ од доц. м-р Јордан Ефремов, Технолошко-технички факултет, 

Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 
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1.12.2017 г., Универзитетски билтен бр.201
• „Општинските обврзници како алтернативен начин на финансирање и ефикасно менаџирање со 

прибраните средства за локален економски развој, со посебен осврт на Општина Штип“ (монографија) 
од д-р Ристо Фотов, д-р Марија Гогова-Самоников, д-р Елена Веселинова и д-р Илија Груевски, 
Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 

• „Бактериологија“ од проф. д-р Саша Митрев и доц. д-р Емилија Арсов, Земјоделски факултет, 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 

• „Граѓанско општество” од вон. проф. д-р Страшко Стојановски, Правен факултет, Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип. 

• „Бучава во животна средина” од доц. д-р Марија Хаџи-Николова и проф. д-р Дејан Мираковски, 
Факултет за природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.  

• „Практикум по бучава во животна средина” од доц. д-р Марија Хаџи-Николова и проф. д-р Дејан 
Мираковски, Факултет за природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 

• „Деловно комуницирање” од д-р Александра Жежова, Факултет за туризам и бизнис логистика, 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 

• „Современо претприемништво“ (скрипта) од д-р Марија Магдинчева-Шопова, Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип. 

• „Современо претприемништво“ (практикум) од д-р Марија Магдинчева-Шопова, Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип. 

• „Сметководствени информациони системи“ (скрипта) од доц. д-р Благица Колева, Економски факултет, 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 

• „Алтерации и минерални парагенези” од д-р Горан Тасев и д-р Тодор Серафимовски, Факултет за 
природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 

• „Методиката на наставата по дувачки и гудачки инструменти 1“ (скрипта) од проф. д-р Владимир 
Лазаревски, доц. м-р Владимир Крстев и доц. м-р Паскал Краповски, Музичка академија, Универзитет 
„Гоце Делчев“ во Штип. 

• „Религиозен туризам“ (учебник) од д-р Никола В. Димитров, д-р Дејан Методијески, д-р Цане Котески, 
д-р Тања Ангелкова-Петкова, Факултет за туризам и бизнис логистика, Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип. 

15.12 2017 г., Универзитетски билтен бр.202
• „Подвижни игри“ (скрипта) од доц. д-р Билјана Попеска, Факултет за образовни науки, Универзитет 

„Гоце Делчев“ во Штип. 
• „Основи на физичко и здравствено образование” (практикум) од доц. д-р Билјана Попеска, Факултет 

за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 
• „Методика на развој на почетни математички поими“ од проф. д-р Снежана Јованова-Митковска, 

Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 
• „Методика на развој на почетни математички поими“ од проф. д-р Снежана Јованова-Митковска, 

Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 
• „Медиумско право” од проф. д-р Андон Мајхошев, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во 

Штип.

29.12.2017 г., Универзитетски билтен бр. 203
• „Практикум по агроекологија” од доц. д-р Фиданка Трајкова, проф. д-р Лилјана Колева-Гудева и проф. 

д-р Љупчо Михајлов, Земјоделски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 
• „Историска геологија” од проф. д-р Виолета Стојанова и проф. д-р Никола Думурџанов, Факултет за 

природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 
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