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ВОВЕД

Тринаесет години постоење на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип.

Во својата тринаесетгодишна високообразовна и научноистражувачка работа Универзитетот 
„Гоце Делчев” – Штип го промовира својот единаесетти по ред Каталог на изданија. Единаесеттиот 
Каталог на изданија е уште еден доказ повеќе дека нашиот Универзитет е релевантен фактор и 
една од водечките установи во високото образование во државата и пошироко во регионот. 

Издавачката дејност опфаќа обемен и комплексен сегмент од работењето на нашиот современ, 
стабилен и модерен Универзитет. Новите информатички и комуникациски технологии, како и 
новите техники за научно истражување, се втемелени во современиот пристап во методите за 
наставната, во истражувачката, но и во реализирањето на издавачката дејност на Универзитетот. 
Современиот пристап во издаваштвото е водечка идеја во одржувањето и збогатувањето на фондот 
од академски учебници и учебни помагала во електронската библиотека на Универзитетот „Гоце 
Делчев” – Штип.  Овој книжен фонд содржи околу 800 наслови на универзитетски електронски 
изданија со над 230.000 прегледи од корисниците на е-библиотеката. Од неодамна е обезбеден и 
слободен пристап во е-библиотеката на УГД. Целокупниот електронски книжен фонд на УГД е 
достапен не само за студентите и вработените на Универзитетот, туку и за пошироката јавност, 
преку најава во системот на е-библиотека од новоотворената опција за логирање како „најава за 
гости”. 

Слободниот пристапот во е-библиотеката е нова дополнителна можност за изразување и 
презентирање на издавачката дејност на УГД. Нејзината содржина веќе е достапна не само за 
универзитетската фела, туку и за целокупната јавност, а тоа е и нашата определба за отворено, 
достапно и современо изразување на академската мисла, како двигател на јавното мислење.

Како Универзитет секогаш одиме во насока сè што правиме да прилега на времето во коешто 
живееме.

Нека ни е честит тринаесетгодишниот патронат и вековит Универзитетот „Гоце Делчев” - 
Штип!

       27 март 2020 г., Штип                            Ректор,
                                                                                                                     проф. д-р Блажо Боев

ВОВЕД

Дванаесет години постоење на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип!

Во својата дванаесетгодишна високообразовна и научноистражувачка работа 
Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип го промовира својот десетти по ред Каталог на 
изданија публикувани главно во 2018 година, во периодот помеѓу два патрони празника 
на Универзитетот. Десеттиот Каталог на изданија е уште еден доказ повеќе дека нашиот 
Универзитет е релевантен фактор и една од водечките установи во високото образование 
во државата и пошироко во регионот. 

Издавачката дејност опфаќа обемен и комплексен сегмент од работењето на нашиот 
современ, стабилен и модерен универзитет. Новите информатички и комуникациски 
технологии, како и новите техники за научно истражување, се втемелени во современиот 
пристап на методите во наставната, во истражувачката, но и во реализирањето на 
издавачката дејност на Универзитетот. Современиот пристап во издаваштвото е водечка 
идеја во одржувањето и збогатувањето на фондот од академски учебници и учебни 
помагала во електронската библиотека на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип.  Овој книжен 
фонд содржи околу 700 наслови на универзитетски електронски изданија со над 185 000 
прегледи од корисниците на е-библиотеката. Од неодамна е обезбеден и слободен пристап 
во е-библиотеката на УГД. Целокупниот електронски книжен фонд на УГД е достапен не само 
за студентите и вработените на универзитетот, туку и за пошироката јавност, преку најава 
во системот на е-библиотека од новоотворената опција за логирање како „најава за гости”. 

Слободниот пристап во е-библиотеката е нова дополнителна можност за изразување 
и презентирање на издавачката дејност на УГД. Нејзината содржина е веќе достапна не 
само за универзитетската фела, туку и за целокупната јавност, а тоа е и нашата определба 
за отворено, достапно и современо изразување на академската мисла, како двигател на 
јавното мислење.

Како Универзитет секогаш одиме во насока сè што правиме да прилега на времето во 
коешто живееме.

Нека ни е честит дванаесетгодишниот патронат и вековит Универзитетот „Гоце Делчев” 
- Штип!

27 март 2019 година, Штип           
Ректор

Проф. д-р Блажо Боев
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Стратегиски менаџмент во текстилната индустрија - скрипта
од Елена Веселинова

ISBN: 978-608-244-625-7
број на страници: 138

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Текстилните претпријатија во Р. Македонија се многубројни, некои 

повеќе, некои помалку успешни. Едно е заедничко за сите, тие ангажираат 
добар дел од работоспособното население низ земјава и остваруваат 

значаен девизен прилив од своите извозни активности.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/827

Стратегиски менаџмент во текстилната индустрија - практикум
од Елена Веселинова

ISBN: 978-608-244-626-4
број на страници: 41

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Текстилните претпријатија во Р.Македонија се многубројни, некои повеќе, 
некои помалку успешни. Едно е заедничко за сите, тие ангажираат добар 

дел од работоспособното население низ земјава и остваруваат значаен 
девизен прилив од своите извозни активности. Сепак, постои генерално 

мислење дека текстилните претпријатија ретко практикуваат стратегиско 
планирање.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/826
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Надворешна трговија - практикум
од Емилија Митева-Кацарски

ISBN: 978-608-244-617-2
број на страници: 74

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Практикумот „Надворешна трговија“ е наменет, пред сè, за студентите на 
додипломски студии на Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ од Штип, кои ги изучуваат предметите Меѓународна економија 
и Надворешна трговија, но можат да го користат и сите останати кои се 

заинтересирани за оваа проблематика.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/821

Финансиско сметководство - учебник
од Оливера Ѓоргиева-Трајковска, Благица Колева

ISBN: 978-608-244-603-5
број на страници: 317

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Учебникот „Финансиско сметководство“ од авторите проф. д-р Оливера 
Ѓоргиева-Трајковска и доц. д-р Благица Колева претставува заокружена 

целина на материјалот поврзан со сметководствената евиденција на сите 
економски трансакции во профитно ориентираните деловни енитети 

(трговски друштва).

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/808
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Електронско банкарство - скрипта
од Љупчо Давчев

ISBN: 978-608-244-602-8
број на страници: 93

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Она што денес се случува во банкарството во светот слободно би можело 

да се нарече технолошка револуција. Примената на информатичката 
технологија придонела на многу од корисниците на банкарски услуги 

да им го олесни животот, а, пак, на банките да им обезбеди поефикасно 
работење. Современите банки при своето функционирање мора 

постојано да ја докажуваат својата вредност и да го оправдаат своето 
постоење.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/807

Електронско банкарство - практикум
од Љупчо Давчев 

 
ISBN: 978-608-244-601-1 

број на страници: 61 
издадена: 2019 

јазик: македонски 
краток опис: 

Банкарскиот систем во Република Македонија влегува во Интернет 
добата со светлосна брзина, адаптирајќи трендови кои веќе се развиле во 
развиени економии и применувајќи ги бргу за своите клиенти. Од 15-те 
банки кои имаат лиценца за работа во земјата, сите освен Македонската 

банка за поддршка на развојот нудат разни видови на електронско 
банкарство. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/806
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Надворешна трговија - скрипта
од Емилија Митева-Кацарски 

 
ISBN: 978-608-244-600-4 
број на страници: 136 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Скриптата „Надворешна трговија“ е наменета, пред сè, за студентите на 
додипломски студии на Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ од Штип, кои ги изучуваат предметите Меѓународна економија 
и Надворешна трговија, но можат да ја користат и сите останати кои се 

заинтересирани за оваа проблематика. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/805

Стварно право
од Игор Камбовски 

 
ISBN: 978-608-244-674-5 
број на страници: 162 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Подготвувајќи го овој учебник, авторот имаше намера да ја освежи и 

актуелизира материјата на сопственосно-правните односи, во обем и стил 
што ќе ја направи пристапна и разбирлива на оние на кои првенствено им 

е наменета-студентите на прв циклус правни студии. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/866  
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Административно право и административна постапка
од Јадранка Денкова 

 
ISBN: 978-608-244-673-8 
број на страници: 399 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Административното право е динамична дисциплина која содржи 

бројни и брзи промени диктирани од напредокот и развојот на 
државата, организациската структура на истата, како и развојот 
на административниот систем од аспект на унапредувањето на 

ефективноста и ефикасноста на јавната администрација. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/865

Практикум по облигационо право
од Марија Амповска 

 
ISBN: 978-608-244-672-1 
број на страници: 214 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
ПРАКТИКУМ ПО ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/864
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Облигационо право-општ дел - скрипта
од Марија Амповска 

 
ISBN: 978-608-244-671-4 
број на страници: 121 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Учебното помагало „Облигационо право – општ дел (скрипта)“ е наменето 

за студентите на првиот циклус на правни студии како учебно помагало 
за предметот Облигационо право и согласно намената е усогласено со 
наставната програма што за овој предмет е предвидена на Правниот 

факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/863

Скрипта финансово право - општ и посебен дел
од Кристина Мишева 

 
ISBN: 978-608-244-664-6 

број на страници: 71 
издадена: 2019 

јазик: македонски 
краток опис: 

Скриптата „Финансово право – општ и посебен дел“, пред сè, има намена 
за интерна употреба на студентите на првиот циклус на студиите на 

Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. Основна цел 
на авторот е да направи еден скромен сублимат од трудовите од областа 

на финансиите и финансиското право, кои најчесто се во употреба на 
универзитетите во Република Македонија и регионот. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/857  
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Практикум по предметот финансово право
од Кристина Мишева 

 
ISBN: 978-608-244-663-9 

број на страници: 76 
издадена: 2019 

јазик: македонски 
краток опис: 

Практикум по предметот Финансово право 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/856

Римско право - практикум 2
од Димитар Апасиев 

 
ISBN: 978-608-244-662-2 
број на страници: 116 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Овој втор интерен високошколски практикум по Римско право е наменет 

првенствено за студентите од прва година на Правниот факултет при 
државниот Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, како и за студентите на 
другите, јавни или приватни, правни факултети во Македонија кои овој 

предмет го слушаат како задолжителен или како факултативен, во првиот 
или во вториот семестар од студиите. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/855
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Римско право - скрипта 2
од Димитар Апасиев 

 
ISBN: 978-608-244-661-5 
број на страници: 155 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Овaa втора интерна скрипта по Римско право е наменета, првенствено, 

за студентите од прва година на Правниот факултет при државниот 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, кои овој предмет го слушаат како 

задолжителен во вториот семестар од додипломските студии. Истата може 
да им послужи и на студентите на втор циклус постдипломски студии, 

особено на оние кои го имаат предметот Римско кривично право, во 
рамките на Казнено-правната мастер насока. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/854  

Античка архитектура
од Трајче Нацев 

 
ISBN: 978-608-244-624-0 
број на страници: 256 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Учебникот ,,Античка архитектура” е наменет за студентите на Факултетот 

за образовни науки, Факултетот за архитектура и за студентите од 
Ликовната академија. Во учебникот ќе биде опфатена архитектурата од 

крајот на 6 до почетокот на 5 век пред н.е., па сѐ до крајот на 6 почетокот 
на 7 век, кога со аварословенските напади на Балканот била целосно 

уништена античката цивилизација. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/825
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Основи на инклузивно образование - практикум
од Јадранка Рунчева 

 
ISBN: 978-608-244-611-0 

број на страници: 63 
издадена: 2019 

јазик: македонски 
краток опис: 

Образованието е еден од основните столбови од кој зависи стабилноста, 
развојот и иднината на општеството. Образовните системи во светот 

континуирано претрпуваат промени со една единствена цел, да се 
обезбеди квалитетно образование за сите деца, идни граѓани на нашето 

општество. Секојдневните научни достигнувања бараат промени во 
образовните системи. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/816

Основи на инклузивно образование - скрипта
од Соња Петровска, Јадранка Рунчева 

 
ISBN: 978-608-244-610-3 
број на страници: 124 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Рамноправноста на луѓето е основна карактеристика на хуманите 

општества. Во научните и политичките расправи посветени на 
образовните проблеми, како и во практиката многу често се среќаваат 
поимите демократизација, соработка, антидискриминација, еднаквост, 

индивидуализација, диференцијација, интеграција, инклузија, со цел да се 
изразат аспирациите за создавање на образовен систем во кој секој ќе има 
еднакви можности да ги задоволи сопствените образовни потреби и ќе го 

добие заслуженото место во општеството. 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/815
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Практикум по фитотерапија
од Викторија Максимова, Михаил Александров 

 
ISBN: 978-608-244-669-1 

број на страници: 94 
издадена: 2019 

јазик: македонски 
краток опис: 

Ова учебно помагало „Практикум по фитотерапија“ е едно од првите 
изданија од оваа област во нашиот високообразовен систем, кое ќе им 

помогне на студентите по фармација на Факултетот за медицински науки 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во совладување на знаењата за 

хербалните препарати и нивното соодветно користење. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/861

Фитотерапија - скрипта
од Лилјана Колева-Гудева, Викторија Максимова, Михаил Александров 

 
ISBN: 978-608-244-668-4 
број на страници: 308 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Фитотерапијата или современата хербална медицина претставува научна 

дисциплина која ја проучува употребата на лековитите растенија и 
нивните производи во превенцијата и во третманот на заболувањата 

кај човекот. Современата хербална медицина денес доживува едно 
посебно научно внимание кое е во согласност со сè поголемите барања на 

современиот човек... 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/860
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Клиничка фармакологија - практикум
од Трајан Балканов, Марија Дарковска-Серафимовска, Зорица Арсова-

Сарафиновска 
 

ISBN: 978-608-244-666-0 
број на страници: 86 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Овој практикум со наслов „Клиничка фармакологија“ е наменет првенствено 
за студентите на студиските програми Фармација и Општа медицина кои го 

слушаат предметот Клиничка фармакологија на Факултетот за медицински науки 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Текстот е претставен во согласност со 
наставниот план и програма по Клиничка фармакологија, а подготвен со цел да 

им помогне на студентите во совладувањето на предвидениот материјал и да им го 
направи учењето полесно и поинтересно. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/859

Клиничка фармакологија - скрипта
од Трајан Балканов, Марија Дарковска-Серафимовска, Зорица Арсова-

Сарафиновска 
 

ISBN: 978-608-244-665-3 
број на страници: 126 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Скриптата „Клиничка фармакологија“ е наменета првенствено за студентите на 
студиските програми Фармација и Општа медицина кои го слушаат предметот 

Клиничка фармакологија на Факултетот за медицински науки при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип. Текстот е претставен во согласност со наставниот план 
и програма по Клиничка фармакологија, а подготвен со цел да им помогне на 
студентите во совладувањето на предвидениот материјал и да им го направи 

учењето полесно и поинтересно. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/858
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Ендокринологија - скрипта
од Ивица Смоковски, Валентина Велкоска-Накова 

 
ISBN: 978-608-244-656-1 
број на страници: 101 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Скриптата по ендокринологија е наменета за студенти, интернисти, 

семејни лекари и други здравствени работници кои се заинтересирани за 
ова подрачје од медицината. Целта е да се приближи ендокринологијата 

во една компактна и корисна форма. Темите се фокусирани од 
патофизиолошката основа до диференцијална дијагноза и третман на 

ендокринолошките заболувања. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/849  

Практикум по ендокринологија со протоколи на испитување
од Ивица Смоковски, Валентина Велкоска-Накова 

 
ISBN: 978-608-244-655-4 

број на страници: 30 
издадена: 2019 

јазик: македонски 
краток опис: 

Целта на овој практикум е да овозможи брз преглед на најчесто 
користените тестови во клиничката ендокринологија и не претендира да 

биде исцрпен учебник од областа на ендокринологијата. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/848
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Ортопедија на заби и вилици - скрипта
од Софија Царчева-Шаља, Сандра Атанасова, Михајло Петровски, 

Оливера Терзиева-Петровска 
 

ISBN: 978-608-244-653-0 
број на страници: 106 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
        Скрипта со чијашто помош ќе се запознаете со основите на 
ортопедија на вилиците. Со нејзина помош ќе се запознаете со 

основите на нормалната оклузија, основните типови на малоклузија 
и со денталните аномалии. Во оваа скрипта посебен дел е одвоен и за 

ортодонтските дијагностички процедури и за кефалометријата. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/846

Ортопедија на заби и вилици - практикум
од Софија Царчева-Шаља, Сандра Атанасова, Михајло Петровски, 

Оливера Терзиева-Петровска 
 

ISBN: 978-608-244-652-3 
број на страници: 69 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Презентиран е материјалот кој ви е потребен за совладување на 

практичната настава од областа на ортодонцијата. Содржината на овој 
практикум во целост ја покрива наставната содржина која се изучува 

на студиските програми за доктори по дентална медицина и стручните 
забни техничари-протетичари. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/845
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Токсиколошки и клиничко-токсиколошки анализи: протоколи
за лабораториска работа

од Даринка Ѓоргиева-Ацкова 
 

ISBN: 978-608-244-651-6 
број на страни: 60 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Овој практикум претставува збир од протоколи и препораки за 

изведување на експериментална лабораториска работа по предметот 
Клиничко-токсиколошки анализи за студентите на Факултетот за 
медицински науки, стручни студии-медицински лаборант и дел од 

истоимениот предмет на студиска програма од интегрираните студии по 
фармација. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/844

Практикум по судска медицина
од Наташа Давчева 

 
ISBN: 978-608-244-639-4 

број на страници: 94 
издадена: 2019 

јазик: македонски 
краток опис: 

Практикумот по судска медицина претставува водич низ практичната 
настава по предметот Судска медицина, наменет за студентите по 
општа медицина и стоматологија. Во него се сместени 12 поглавја 

кои соодветствуваат со програмата за вежби по судска медицина на 
Факултетот по медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 

Штип. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/839
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Клиничка токсикологија - итна дијагноза и третман
од Андон Чибишев 

 
ISBN: 978-608-244-634-9 
број на страници: 150 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Клиничката токсикологија е научна област која како составен дел на 

интерната медицина најдоцна почна да се практикува и да се развива во 
рамките на медицинската наука во Република Македонија. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/834

Фармацевтска биотехнологија - практикум
од Катарина Смилков, Спасе Стојанов 

 
ISBN: 978-608-244-622-6 

број на страници: 47 
издадена: 2019 

јазик: македонски 
краток опис: 

Овој практикум е наменет да обезбеди основен квантум на практични 
знаења и вештини од областа на фармацевтската биотехнологија, како 

понова фармацевтска дисциплина. Како таков ги обработува основните 
практични аспекти поврзани со производството и проценката на 

квалитет на фармацевтските препарати од биотехнолошко потекло. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/823
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Вовед во стоматолошка протетика - практикум
од Катерина Златановска, Јулија Заркова-Атанасова,

Дарко Кочовски, Љупка Лазарова 
 

ISBN: 978-608-244-615-8 
број на страници: 77 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Почитувани студенти, пред вас се наоѓа практикумот по предметот Вовед 
во стоматолошка протетика, ракопис со чија помош ќе се запознаете и ќе 

ги сознаете основите во стоматолошката протетика. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/820

Вовед во стоматолошка протетика - скрипта
од Катерина Златановска, Јулија Заркова-Атанасова, Дарко Кочовски, 

Љупка Лазарова 
 

ISBN: 978-608-244-614-1 
број на страници: 106 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Почитувани студенти, пред вас се наоѓа скриптата по предметот Вовед во 
стоматолошка протетика, ракопис со чија помош ќе се запознаете и ќе ги 

сознаете основите во стоматолошката протетика. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/819
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Дентална терапија – ендодонција - скрипта
од Наташа Лонгурова, Ивона Ковачева 

 
ISBN: 978-608-244-608-0 
број на страници: 122 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Ракописот за „Дентална терапија – ендодонција (скрипта)“  е наменета 

за студентите од Студиската програма за стручен забен техничар 
протетичар. Претставува единствен од ваков вид и во него се застапени 
сите теоретски содржини предвидени со студиската програма, кои ќе ги 

задоволат едукативните потреби на студентите. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/813  

Клиничка биохемија
од Татјана Рушковска 

 
ISBN: 978-608-244-599-1 
број на страници: 248 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Учебникот „Клиничка биохемија“ почнав да го создавам во сега веќе 
далечната 2009 година кога за прв пат бев ангажирана на Факултетот 

за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, токму 
на предметот Клиничка биохемија. Уште на почеток од мојот ангажман 

почнав да подготвувам материјали во текстуална форма со цел на 
студентите да им го олеснам совладувањето на наставните содржини. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/804
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Практикум по општа и неорганска хемија
од Маја Чочевска, Виолета Иванова-Петропулос 

 
ISBN: 978-608-244-596-0 

број на страници: 90 
издадена: 2019 

јазик: македонски 
краток опис: 

„Практикумот по општа и неорганска хемија“ е наменет за студентите на 
Факултетот за медицински науки, на студиската програма Фармација, со 
цел полесно спроведување на практичната настава на курсот по Општа и 

неорганска хемија. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/795

Методи на испитување во подготовка на 
минерални суровини - практикум

од Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска 
 

ISBN: 978-608-244-670-7 
број на страници: 59 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Рецензираниот практикум „Методи на испитување во подготовката на 

минерални суровини“ е наменет за студентите од II година на Институтот 
за рударство при Факултетот за природни и технички науки и напишан е 
во согласност со Наставниот план и програмата за предметот Методи на 
испитување во подготовката на минерални суровини, со фонд на часови 

(2+1+1)... 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/862
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Ентериер и екстериер
од Васка Сандева, Катерина Деспот 

 
ISBN: 978-608-244-631-8 
број на страници: 291 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Книгата е замислена како наставен материјал доволен да го покрие 
вкупното градиво по предметот Ентериер и екстериер, наменет за 

студентите по архитектура и дизајн, но и за сите кои се занимаваат со 
концептите на дизајнот. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/831

Дизајн на мебел
од Катерина Деспот, Васка Сандева 

 
ISBN: 978-608-244-630-1 
број на страници: 253 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
На Факултетот за природни и технички науки во Штип, предметот Дизајн 

на мебел им се предава на студентите од трета година Архитектура и 
дизајн, студиска програма Дизајн на мебел и ентериер со фонд на часови 

2+2+1. Основна цел на овој предмет е да ги запознае студентите со 
основните елементи на дизајнот на мебел. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/830
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Просторни концепти во културата
од Петар Намичев 

 
ISBN: 978-608-244-613-4 
број на страници: 247 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Материјалот што е обработен во овој учебник првенствено е наменет за 
студентите по архитектура и дизајн, но и за сите кои се занимаваат со 

материјата на проектирање и дизајнирање на просторни концепти кои се 
однесуваат на објектите од областа на културата. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/818  

 Технологија за заштита на животната средина 
од Киро Мојсов 

 
ISBN: 978-608-244-657-8 
број на страници: 287 

издадена: 2019 
јазик: македонски 

краток опис: 
Потребата за изработка на учебникот „Технологија за заштита на 

животната средина“ е голема, пред сè, за студентите на Технолошко-
техничкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип кои 

према наставниот план го слушаат предметот Технологија за заштита на 
животната средина во четврта година на насоките за Нови технологии и 

материјали и Технологија на материјали (фонд на часови 2+2+1) за да може 
да добијат знаења за загаденоста на животната средина... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/850 
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 Психологија на облекувањето
од Јордан Ефремов

ISBN: 978-608-244-612-7
број на страници: 136

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Феноменот на модата, облеката и облекувањето е навистина комплексен. 

Овој феномен се согледува од аспект на социологијата, историјата, 
антропологијата и костимографијата. Еден од позначајните, повеќе 

специфични и неизбежни аспекти на облекувањето исто така е и неговиот 
психолошкиот аспект, поточно самата психологија која што облекувањето 

со себе ја носи.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/817 

Процесна техника во прехранбената индустрија - учебник
од Ристо Ѓ. Кукутанов

ISBN: 978-608-244-604-2
број на страници: 352

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Во Република Македонија се произведуваат овошје и зеленчук со 

извонреден квалитет (арома, вкус, боја) благодарејќи на аридната клима, 
ведрото небо и интензивната инсолација (зрачење на сончева енергија).
Свежото овошје и неговите преработки претставуваат многу важни и 
незаменливи прехранбени продукти, кои на човековиот организам му 
обезбедуваат не само потребни калории, туку и биолошки значајни и 

неопходни компоненти за правилна функција на истиот.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/809 
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Теорија на сигнали и системи
од Сашо Гелев

ISBN: 978-608-244-659-2
број на страници: 294

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Во физичкиот свет, која  било мерлива количина низ времето или над просторот 
може да се земе како сигнал. Во рамките на комплексното општество,  која било 
човечка информација или податок од компјутер, исто така, може да се земе како 
сигнал. Такви информации или податоци од компјутер (на пример, точките на 

екранот, измислувањето на мастилото со кое се пишува на лист хартија или 
зборовите што се вртат во главата кога се чита некоја книга) сите мора да бидат дел 
од системи кои постојат во физичкиот свет – било дали се од мртвата или живата 

природа.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/851 

Основи на применета електротехника - за студенти
од техничките факултети

од Влатко Чингоски

ISBN: 978-608-244-623-3
број на страници: 198

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Развојот на компјутерската техника доведе до постепена, но забрзана 

автоматизација и компјутеризација на производството во современите индустриски 
и технолошки процеси. Денес е речиси незамисливо да постојат производни 

погони и процеси во кои не е застапена автоматизација или воведување на среден 
или висок степен на компјутеризација и компјутерски водени уреди, машини или 

постројки.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/824 
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English language teaching methods and approaches
од Нина Даскаловска

ISBN: 978-608-244-628-8
број на страници: 305

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Education of every language teacher would be incomplete without the knowl-

edge of the theories of first and second language learning that try to explain the 
processes involved in the acquisition of one’s native language as well as the ac-
quisition of a second or a foreign languages. The result of these theories are the 
numerous methods and approaches that have been used in the field of language 

learning throughout its history.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/828 

Deutsch fur anfanger
од Biljana Ivanovska, ASTRID- SIMONE GROSZLER

ISBN: 978-608-244-606-6
број на страници: 240

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Учебникот Deutsch für Anfänger (Германски јазик за почетници) е второ 

дополнително и изменето издание на учебникот „Германски јазик за почетници“/
„Deutsch für Schratzen“ (издаден во 2015 година) и во прв ред е наменет за 

студентите кои се почетници во изучувањето на германскиот јазик како странски 
јазик на универзитетите во Република Македонија и во Романија кои го изучуваат 

германскиот јазик како изборен предмет или нематичен предмет според 
студиските програми во првата година на своето студирање.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/811 
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Скрипта по предметот Преведување од германски
на македонски јазик и обратно

од Даринка Маролова

ISBN: 978-608-244-598-4
број на страници: 42

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Овој ракопис е наменет пред сè за студентите на Филолошки факултет, 

Група за германски јазик и книжевност, отсек Преведување и толкување, 
како би можеле да го користат за време на студирањето, но и потоа, 
за време на нивниот професионален ангажман како преведувачи од 

германски на македонски јазик и обратно.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/803 

Практикум по предметот Преведување од германски
на македонски јазик и обратно

од Даринка Маролова

ISBN: 978-608-244-597-7
број на страници: 43

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Овој практикум е наменет, пред сè, за студентите на филолошки студии, 
група Германски јазик и книжевност, насока Преведување и толкување, 
за да им овозможи на студентите, како идни преведувачи и толкувачи, 
да вежбаат преведување на текстови со разна содржина од германски 

на македонски јазик и обратно, како би се стекнале со соодветни 
преведувачки компетенции.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/802 
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Програмирање на CNC машини
од Симеон Симеонов

ISBN: 978-608-244-335-5
број на страници: 131

издадена: 2016
јазик: македонски

краток опис:
Програмирање на нумерички управувани (CNC) машини...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/572 

Збирка задачи по хидраулични машини и компоненти
од Сашко Димитров

ISBN: 978-608-244-636-3
број на страници: 90

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Совладувајќи го материјалот по предметот Хидраулични машини и 

компоненти со моите студенти се роди идеја да подготвам дополнителен 
материјал во кој ќе бидат обработени задачи кои што ќе го покриваат 

изучуваниот материјал.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/837
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Механика на флуиди
од Сашко Димитров

ISBN: 978-608-244-637-0
број на страници: 306

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Предметот Механика на флуиди, студентите на Машинскиот факултет, 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, го слушаат во четврти семестар. 
Авторот ја изработи оваа скрипта со цел да го олесни совладувањето на 

материјата по овој предмет предвидена со наставната програма.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/836

Статика
од Симеон Симеонов, Славчо Цветков, Марија Чекеровска

ISBN: 978-608-244-635-6
број на страници: 212

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Механиката претставува фундамент на сите технички дисциплини. Истата 
е наука која го проучува движењето и мирувањето на материјалните тела.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/835
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Практикум по јакост на материјалите
од Симеон Симеонов, Сашко Милев

ISBN: 978-608-244-607-3
број на страници: 35

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Јакост на материјалите е предмет кој се изучува како задолжителен 
предмет на Машинскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – 

Штип. Предметот се изучува во втората студиска година на студиските 
програми Производно инженерство и Индустриско инженерство.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/812 

Национална туристичка географија
од Цане Котески, Никола В. Димитров

ISBN: 978-608-244-641-7
број на страници: 314

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Националната туристичка географија е една од водечките научни области 

во туризмот и воопшто во туристичката индустрија. Токму поради тоа, 
авторите на учебникот по национална туристичка географија прават 
обид на студентите на Факултет за туризам и бизнис логистика при 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, односно на студентите од студиските 
програми по Туризам и Гастрономија и исхрана...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/852 
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Практикум по основи на економија
од Билјана Петревска

ISBN: 978-608-244-654-7
број на страници: 61

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Ракописот е наменет првенствено за студентите кои го изучуваат 

предметот Основи на економија на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. Основна цел е да 
служи како учебно помагало во кое се понудени решени задачи, но и 

задачи за решавање за поими и концепти од микро и макроекономијата.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/847 

 

Практикум за вежби - Менаџмент на синџир на снабдување
од Мичо Апостолов

ISBN: 978-608-244-649-3
број на страници: 50

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Овој практикум ги зема предвид темите кои треба да бидат разработени 

на вежбите од предметот Менаџмент на синџирот на снабдување од 
студиските програми при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Целта 

на вежбите е интерактивно разработување на темите и прашањата кои се 
составен дел од овој практикум, со што студентите би имале можност да 

оформат свој став во однос на актуелните проблематики...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/843 
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Менаџмент на синџир на снабдување - учебник
од Мичо Апостолов

ISBN: 978-608-244-648-6
број на страници: 250

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Целта на овој труд е да овозможи запознавање со основните концепти 
и функционирање на менаџментот на синџир на снабдување. Првиот 

дел Вовед во менаџмент на синџирот на снабдување - разбирање 
на синџирите на снабдување се однесува на целите на синџирот на 

снабдување и влијанието на синџирот на снабдување во одлуките кои 
влијаат на успешноста на една фирма...

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/889

Банкарско работење - практикум
од Зоран Темелков

ISBN: 978-608-244-633-2
број на страници: 43

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Овој практикум ги зема предвид темите кои треба да бидат разработени 

на вежбите по предметот Банкарско работење, кој се изучува на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 

Делчев“ – Штип.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/833 
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Банкарско работење - скрипта
од Зоран Темелков

ISBN: 978-608-244-632-5
број на страници: 117

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Целта на скиптата е да овозможи запознавање со основните концепти 

кои постојат во банкарскотo работење. Исто така, преку материјалот се 
добива можноста за запознавање со улогата и функциите на банките во 

економијата.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/832 

Платен промет-скрипта
од Татјана Бошков

ISBN: 978-608-244-629-5
број на страници: 141

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Усвојувањето на електронските средства на плаќање може да има значајни 
придобивки во однос на ефикасноста и безбедноста во платниот промет, 

корисниците на владините исплати, даночните обврзници и други слични 
странки.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/829 
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Туристичка политика
од Дејан Методијески

ISBN: 978-608-244-620-2
број на страници: 164

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Овој учебник има за цел да понуди сублимирање на литературата и 
концептите за туристичка политика и запознавање на студентите со 

можноста тие концепти на најуспешен начин да се применат во областа 
на туризмот и угостителството во Македонија. Во разработката на 
материјалот е користена соодветна литература од познати автори и 

институции од областа на туризмот и туристичката политика.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/822 

Основи на туризам
од Златко Јаковлев

ISBN: 978-608-244-609-7
број на страници: 231

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Туризмот е дамнешна појава и неговите почетоци како аналогна појава 
датираат уште пред 20.000 години, кога праисторискиот човек почнал 

интензивно да ги обиколува континентите, да навлегува на некои острови 
и архипелази, и движејќи се да бара соодветни засолништа и извори на 

храна. Развојот на феноменот туризам се одвива во шест историски фази.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/814
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Системи за квалитет и стандарди-учебник
од Елизабета Митрева

ISBN: 978-608-244-605-9
број на страници: 334

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Целта и намената на ракописот е да ги подготви студентите да се здобијат со 

теоретски и практични знаења за улогата и значењето на квалитетот, како и за 
потребата од усвојување на голем број стандарди за да се биде конкурентен на 

пазарот. Во сублимирањето на трудот авторката се послужи и со голем материјал 
обезбеден како резултат на долгогодишната работа во оваа област, каде што имаше 

можност да учествува во работата на бројни стручни и научни собири поврзани 
со бизнисот на претпријатијата и примената на стандардите за квалитет како 

предуслов за да се опстои на пазарот.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/810

ISSN 2545-4803 online
The third number of Balkan Journal of Applied Mathematics and Informatics 

(BJAMI) contains five articles.

Published: 2019-06-20
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ISSN 2545-4803 online
The fourth number of Balkan Journal of Applied Mathematics and Informatics 

(BJAMI) contains five articles.

Published: 2019-12-20

УПРАВУВАЊЕ СО РАЗВОЈОТ
НА ЕКОНОМСКИТЕ РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМИ

VI Меѓународна научна и практична конференција

Published: 2017-02-19
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Proceedings of the International Scientific Conference 
“Social Changes in the Global World”

ISBN 978-608-244-647-9

for Proceedings Number 2, Vol. 1 year 2019

Published: 2019-11-26

Proceedings of the International Scientific Conference 
“Social Changes in the Global World”

ISBN 978-608-244-647-9

for Proceedings Number 6, Vol.2, year 2019

Published: 2019-09-25
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Proceedings of the International Scientific Conference 
“Social Changes in the Global World”

ISBN 978-608-244-647-9

for Proceedings Number 6, Vol.1, year 2019

  2019-09-25

Vol 1 No 7 (2019):

Student’s Social Science Journal

Published: 2019-09-26
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Palimpsest

is an international journal for linguistic, literary
and cultural research founded at the Faculty of Philology in Stip

Vol 4 No 7 (2019): PALIMPSEST

Published: 2019-09-08

Geologica Macedonica

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, Petrol-
ogy, Geochemistry, Ore deposits, Environmental geochemistry, Hydrogeology, 

Engineering geology, Geophysics, and other branches of the Earth Sciences.

Vol 33 No 2 (2019): Geologica Macedonica

Published: 2019-12-11
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Geologica Macedonica

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, Petrol-
ogy, Geochemistry, Ore deposits, Environmental geochemistry, Hydrogeology, 

Engineering geology, Geophysics, and other branches of the Earth Sciences.

Vol 33 No 1 (2019): Geologica Macedonica

Published: 2019-06-18

Balkan Social Science Review
is a semi-annual, peer-reviewed, journal for academics that aims to establish 

and provide intellectual platform for international scholars. The main two 
interests of the journal are:

interest in the Balkans seen through the lenght of diferent social science disci-
plines as well as,

and interest in the social changes in the global world seen and analyzed apart 
from the Balkans  or through the way they affect the Balkans.

Vol 13 No 13 (2019): Balkan Social Science Review

Published: 2019-06-26
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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 (Micro-
economics, Macroeconomics,  International Economics), Banking and Finance, 

Accounting and Auditing, Management and Business, Entrepreneurship and 
Marketing.

Vol 4 No 2 (2019): Journal of economics

Published: 2019-09-23

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 (Micro-
economics, Macroeconomics,  International Economics), Banking and Finance, 

Accounting and Auditing, Management and Business, Entrepreneurship and 
Marketing.

Vol 4 No 1 (2019): Journal of economics

Published: 2019-02-11
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Journal of Agriculture and Plant Sciences (ЈАРЅ)

is an international journal for publication of scientific, professional and applica-
tive achievements in agriculture and plant sciences. 

Vol 17 No 1 (2019):
Journal of Agriculture and Plant Sciences

Published: 2019-07-02

FACULTY OF ECONOMICS

Vol 18 (2019): Yearbook 2019

Published: 2019-12-07
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FACULTY OF ECONOMICS

Vol 17 (2019): Yearbook 2019

Published: 2019-10-07

Natural Resources and Technology
Publishes ori¬ginal scientific papers, project proposal, short commu¬ni¬ca-

tions, reviews, professional and educational papers
1. Mining;
2. Geology;

3.Environmental protection;
4. Industrial logistics;

5. Interior and exterior design.
Vol 13 No 13 (2019):

Published: 2019-10-22
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Филолошки факултет /  Faculty of Philology

Vol 10 No 13 (2019): ГОДИШЕН ЗБОРНИК 2019 / I

Published: 2019-11-28

Универзитетски гласник бр. 40
Универзитетски гласник бр. 41

Универзитетски гласник бр. 42 (1 дел)
Универзитетски гласник бр. 42 (2 дел)
Универзитетски гласник бр. 42 (3 дел)

Универзитетски гласник бр. 43
Универзитетски гласник бр. 44
Универзитетски гласник бр. 45
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1.2 2019 г. Универзитетски билтен бр.225
15.2 2019 г. Универзитетски билтен бр.226
1.3 2019 г. Универзитетски билтен бр.227

15.3 2019 г. Универзитетски билтен бр.228
1.4 2019 г. Универзитетски билтен бр.229

15.4 2019 г. Универзитетски билтен бр.230
2.5 2019 г. Универзитетски билтен бр.231

15.5 2019 г. Универзитетски билтен бр.232
3.6 2019 г. Универзитетски билтен бр.233

17.6 2019 г. Универзитетски билтен бр.234
1.7 2019 г. Универзитетски билтен бр.235

12.7 2019 г. Универзитетски билтен бр.236
2.9 2019 г. Универзитетски билтен бр.237

16.9 2019 г. Универзитетски билтен бр.238
1.10 2019 г. Универзитетски билтен бр.239

15.10 2019 г. Универзитетски билтен бр.240
1.11 2019 г. Универзитетски билтен бр.241

15.11 2019 г. Универзитетски билтен бр.242
2.12 2019 г. Универзитетски билтен бр.243

16.12 2019 г. Универзитетски билтен бр.244

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТИ
Запишани на прв циклус студии

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
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ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТИ
Запишани на втор циклус студии

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЈА

НА УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ВО ШТИП

2018 - 2019
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

НА УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ВО ШТИП

2018 - 2019

ИЗВЕШТАЈ

за самоевалуација

НА УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ВО ШТИП
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БРУЦОШ

Списание за студенти

Издание 2019

Фармацевтска технологија 2 - скрипта
од Бистра Ангеловска, Елена Дракалска-Серсемова, Александар 

Цветковски

ISBN: 978-608-244-687-5
број на страници: 80

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Фармацевтска технологија 2 - скрипта

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/879
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Практикум по фармацевтска технологија 2
од Бистра Ангеловска, Елена Дракалска-Серсемова, Александар 

Цветковски

ISBN: 978-608-244-686-8
број на страници: 86

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Практикум по фармацевтска технологија 2

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/878

Инструментални фармацевтски анализи - учебник
од Рубин Гулабоски, Викторија Максимова, Виолета Иванова-Петропулос

ISBN: 978-608-244-685-1
број на страници: 145

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Квалитативната и квантитативната анализа на активните компоненти и/или 

онечистувањата во дадени фармацевтски формулации е од примарна важност 
во фармацевтската индустрија. Инструменталните методи за анализа во 

фармацијата се неопходен сегмент, почнувајќи од синтезата па сè до финалната 
контрола на квалитетот на лековите. Притоа, во зависност од карактеристиките на 
определуваните компоненти во дадени лекови, најчесто е потребно да се применат 

повеќе инструментални техники со цел да се добијат веродостојни резултати за 
присутноста на даден аналит, но и за неговата содржина.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/877
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 Офталмолошки и оптички инструменти - скрипта
од Страхил Газепов

ISBN: 978-608-244-680-6
број на страници: 145

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Добриот вид е дар од природата и за него перманентно има заложби 

за негово подобрување и зачувување. Уште од старите времиња луѓето 
имале потреба и на разни начини, главно со капки од некои билки, 

пробувале да си го подобрат видот. Најголем прогрес е постигнат со 
откривањето на стаклото и примената на неговите својства.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/872

Офталмолошки и оптички инструменти - практикум
од Страхил Газепов

ISBN: 978-608-244-679-0
број на страници: 132

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Овој практикум е предвиден за студентите по оптометрија, кои во иднина 

би требало да работат како оптометристи, односно да изработуваат 
корективни очила и да вршат корекција на диоптријата со помош на 

пробни диоптриски стакла и леќи. Исто така, практикумот може да им 
помогне и на студентите по општа медицина, како и на специјализантите 

по офталмологија.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/871
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Вовед во лабораториска работа - скрипта
од Мире В. Спасов

ISBN: 978-608-244-677-6
број на страници: 61

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Скриптата „Вовед во лабораториска работа“ е наменета за интерна 

употреба и користење на студентите од студиската програма Медицински 
лаборанти на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце 

Делчев“ во Штип.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/870

Практикум по физиологија
од Мире В. Спасов

ISBN: 978-608-244-678-3
број на страници: 162

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Практикумот по Физиологија е наменет за интерна употреба на 

студентите од сите насоки на Високата здравствена школа на Факултетот 
за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/869
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Педијатрија со нега
од Елизабета Зисовска

ISBN: 978-608-244-675-2
број на страници: 249

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Педијатријата е гранка во медицината која ги обработува нормалните 

развојни процеси, превенцијата од болестите и лекувањето на 
заболувањата кај детето, кое претставува пациент, како за докторите, така 

и за сите преостанати медицински професионалци.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/867

Збирка задачи од математика 1 за технички факултети
од Лидија Горачинова-Илиева; Билјана Златановска, Лимонка Коцева-Лазарова

ISBN: 978-608-244-682-0
број на страници: 198

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Учебното помагало „Збирка задачи од Mатематика 1 за технички факултети“ 
е напишано според наставната програма по предметот Математика 1 што се 

изучува во прва година на сите студиски програми на техничките факултети при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Во оваа збирка задачи се дадени голем број 
на детално решени задачи, кои ќе им бидат од огромна корист на студентите при 

изучување на наставната материја.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/874



53

Машини и алати за обработка со пластична деформација
од Славчо Цветков

ISBN: 978-608-244-638-7
број на страници: 354

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Книгата „Машини и алати за обработка со пластична деформација“ 

го содржи материјалот по предметот Машини и алати за обработка со 
пластична деформација за прв циклус на студии на Машинскиот факултет 

при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во проширен облик.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/838

Менаџмент во туризмот и угостителството
од Златко Јаковлев

ISBN: 978-608-244-640-0
број на страници: 341

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Мошне испреплетената состојба на денешниов свет во голема мера му се препишува 

на успешниот менаџмент. Во тој контекст, менаџментот е инкорпориран во 
секој сегмент на модерните корпорации, било тоа да се од производниот сектор, 
услужните дејности, во образованието или во секоја друга организирана форма.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/887
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Одредување на квалитет на храна
од Сања Костадиновиќ-Величковска, Душица Санева и Дарко Андроников

ISBN: 978-608-244-676-9
број на страници: 159

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Ракописот содржи девет поглавја во кои подробно се елаборирани храна и 

исхрана, биохемиска карактеризација на храната, конзервирање на храната, 
адитиви и зачини за подобрување на квалитетот и органолептичките својства на 
храната, квалитет и безбедност на храната, контаминација на храна, одредување 
на квалитет на месо, кокошкини јајца и мед, како и најупотребувани техники за 

контрола на квалитетот на храната.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/868

Социјална економија (избрани теми) скрипта
од Душко Јошески, Александра Жежова

ISBN: 978-608-244-660-8
број на страници: 114

издадена: 2019
јазик: македонски

краток опис:
Социјалната економија е гранка на економската наука која се занимава со начинот 
на кој економската активност влијае, но и е обликувана од општествените процеси. 

Економската дискриминација, сиромаштијата, нееднаквоста,човековиот развој 
се дел од темите кои се предмет на оваа скрипта, но и дел од темите на интерес на 

полето социјална економија.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/853




