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ВОВЕД

Осум години постоење на Универзитет „Гоце Делчев” - Штип!

За своето осумгодишно постоење и евидентен прогресот Универзитетот Универзитет 
„Гоце Делчев” - Штип се етаблира, во регионот и пошироко, како современ но стабилен, 
млад и модерен универзитет кој ги следи трендовите на современите информатичко - 
комуникациски технологии. Истовремено оваа институција се развива и постојано се 
надградував во духот на современото живеење, по мерка на младите, и потребите на 
студентите. 

Нашата континуирана и плодна работа во науката, наставата и издавачката дејност е 
проследена и со високото рангирање на Универзитетот во регионот, но и во светски рамки. 
Во Република Македонија, за неполна деценија од своето постоење и работење нашиот 
Универзитет е рангиран на високото второ место од сите високообразовни институции 
акредитирани во државата. Во најновото рангирање на 25.000 светски универзитети, кое го 
објавува Webmetrics, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, е на 2743 место, што е највисок 
скок во места од своето прво рангирање. Најдобра позиција УГД има според критериумот 
отвореност, што е поврзано со бројот на публикации кои ги имаме објавено и кои се 
индексирани во Google Scholar, а овде сме на високото 276 место на светско ниво, што е 
одличен резултат.

Низ овие поминати осум години на раст и развој на Универзитетот издавачката дејност 
е  основа и поддршка на сите активности кои се одвиваат на УГД. Со тоа на своевиден и 
препознатлив начин со издавачката дејност ја пишуваме историјата на Универзитетот.

Во шестиот по ред каталог на изданија, 2014 година, регистрирани се сите публикации, 
учебници, учебни помагала, периодични изданија реализирани во периодот помеѓу двата 
патрони празници. Овој каталог е уште еден непобитен доказ за континуираната работа и 
прогресот во издавачката дејност, што заедно со сите други останати активности во УГД, 
резултира во високото светско рангирање на нашиот Универзитет.

Да ни е честит осумгодишниот патронат и вековит Универзитетот „Гоце Делчев”!

Ректор
Проф. д-р Саша Митрев
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ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТИ

запишани на прв циклус студии

Универзитет  „Гоце Делчев“ - Штип (2013-2014 г.)

(„2-ри Август“ - Штип) 14 см

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТИ

запишани на втор циклус студии

Универзитет  „Гоце Делчев“ - Штип (2013-2014 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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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ  „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП  

(2013-2014 г.) („2-ри Август“ - Штип) 1.324 стр., 25 см

Годишниот извештај за работата на единиците при Универзитетот 

„Гоце Делчев“ - Штип 2013/2014 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 

академска година.

МОНОГРАФИЈА 
на Универзитетот “Гоце Делчев” - Штип : (2007-2015)

ISBN: 978-608-244-168-9
 Универзитет“Гоце Делчев” Штип

2015. - 217 стр. : илустр. ; 30 см
Библиографија: стр. 215

краток опис: 
Во Монографијата на УГД е претставен осумгодишниот развоен пат 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип од основањето на 27 март 
2007 година до март 2015 година. На 217 страници, со голем број 

фотографии, во Монографијата се вклучени податоци за историјатот 
на Штип и Штипско, раководната структура на УГД, факултетите 

и придружните членки, студентите, внатрешните организациски 
единици и инфраструктурата на Универзитетот.
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„Универзитетски гласник“ бр. 30 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник),
Блажо Боев, Ристо Костуранов (уредници),
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип; 7.II. 2014
(„2 Август“ - Штип); - 77 стр.: 28 см
7
„Универзитетски гласник“ бр. 31 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник),
Блажо Боев, Ристо Костуранов (уредници),
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип; 16.V. 2014
(„2 Август“ - Штип); - 386 стр.: 28 см
7
„Универзитетски гласник“ бр. 32 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник),
Блажо Боев, Ристо Костуранов (уредници),
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип; 15.XI. 2014
(„2 Август“ - Штип); - 263 стр.: 28 см

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГЛАСНИК

38

 Л  И  С  Т  А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА

НА АРХИВСКА ГРАЃА ОД ТРАЈНА ВРЕДНОСТ

НА УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Листата на архивска граѓа од трајна вредност на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип 

донесена од Универзитетски сенат на 32. седница, одржана на 11 март 2010 година, која се 

применува и за 2011, 2012, 2013 и 2014 година, објавена во Универзитетскиот гласник бр. 26 од 

2 јануари 2013 година, се дополнува со две нови единици кои гласат:  

41 -
ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА

4101 -
Наставни планови и програми 

4102 -
Записници од седниците на Наставно-научниот совет и материјали што 

произлегуваат од донесените одлуки, решенија, заклучоци и сл.

4103 -
Акти и материјали (одлуки, решенија, упатства и сл.) од работата на деканот на 

Академијата

4104 -
Записници од работата на Деканската управа на Академијата и материјали што 

произлегуваат од донесените одлуки

4105 -
Записници од работата на постојани и повремени комисии

4106-
Записници од работата на одборот за соработка и доверба со јавноста и 

материјали кои произлегуваат од усвоените препораки

42 -
ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА

4201 -
Наставни планови и програми 

4202 -
Записници од седниците на Наставно-научниот совет и материјали што 

произлегуваат од донесените одлуки, решенија, заклучоци и сл.

4203 -
Акти и материјали (одлуки, решенија, упатства и сл.) од работата на деканот на 

Академијата

4204 -
Записници од работата на Деканската управа на Академијата и материјали што 

произлегуваат од донесените одлуки

4205 -
Записници од работата на постојани и повремени комисии

4206-
Записници од работата на одборот за соработка и доверба со јавноста и 

материјали кои произлегуваат од усвоените препораки
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Л  И  С  Т  А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ 

СО РОКОВИ НА НЕГОВО ЧУВАЊЕ НА

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ШТИП

Листата на документарен материјал со рокови на негово чување на Универзитетот „Гоце 

Делчев“ во Штип донесена од Универзитетски сенат на 32. седница, одржана на 11 март 2010 

година, која се применува и за 2011, 2012, 2013 и 2014 година, објавена во Универзитетски 

гласник бр. 26 од 2 јануари 2013 година, се дополнува со две нови единици кои гласат:  

41 -
          

        Л
ИКОВНА АКАДЕМИЈА 

4101 - - Нацрти и предлози на наставни планови и програми; 

материјали во врска со теренска настава, научни екскурзии 

(планови, извештаи и сл.); материјали од конгреси, 

симпозиуми, советувања, семинари и други состаноци; 

материјали во врска со научноистражувачки проекти, теми, 

научни и стручни трудови со друга документација; научно-

техничката соработка во земјава и во странство

2 години

5 години

40 години

4102 - Нацрти и предлози на материјали на седниците на Наставно-

научниот совет на Академијата

2 години

4103 - Преписка од работата на деканот на Академијата

5 години

4104 - Нацрти и предлози на материјали од седниците на Деканската 

управа на академијата

2 години

4105 - Нацрти и предлози на материјали кои послужиле за работа 

на повремени и постојани комисии

2 години

4106 - Нацрти и предлози на материјали на седниците на одборот за 

соработка и доверба со јавноста

2 години

4107 - Преписка

2 години

42 -
          

     ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА

4201 - - Нацрти и предлози на наставни планови и програми; 

материјали во врска со теренска настава, научни екскурзии 

(планови, извештаи и сл.);  материјали од конгреси, 

симпозиуми, советувања, семинари и други состаноци; 

материјали во врска со научностражувачки проекти, теми, 

научни и стручни трудови со друга документација; научно-

техничката соработка во земјава и во странство

2 години

5 години

40 години

4202 - Нацрти и предлози на материјали на седниците на Наставно-

научниот совет на Академијата

2 години

4203 - Преписка од работата на деканот на Академијата

5 години

4204 - Нацрти и предлози на материјали од седниците на Деканската 

управа на Академијата

2 години

4205 - Нацрти и предлози на материјали кои послужиле за работа 

на повремени и постојани комисии

2 години

4206 - Нацрти и предлози на материјали на седниците на  одборот за 

соработка и доверба со јавноста

2 години

4207 - Преписка

2 години

Број 32, ноември 2014
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Врз основа на член 21 од Законот за архивски материјал („Службен весник на Република 

Македонија” број 95/12 и 41/14), член 17 од Уредбата за канцелариско и архивско работење 

(„Службен весник на Република Македонија” број 1/14) и врз основа на член 52 од Законот за 

високо образование („Службен весник на Република Македонија бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 

99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13 и 24/13), Универзитетскиот сенат на Универзитет 

„Гоце Делчев“ во Штип  на 95. седница одржана на 16 јуни 2014 година донесе  

  
 

П  Л  А  Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПЛАНОТ

НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА АКТИТЕ

НА УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ -  ШТИП 

Планот на архивски знаци за распоредување на актите на Универзитет „Гоце Делчев“ во 

Штип донесен од Универзитетскиот сенат на 32. седница, одржана на 11 март 2010 година, кој 

се применува и за 2011, 2012, 2013 и 2014 година, објавен во Универзитетскиот гласник бр. 26 

од 2 јануари 2013 година, се дополнува со две нови единици кои гласат:  

41 -
 ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА 

4101 - Наставни планови и програми; материјали во врска со теренска настава, 

научни екскурзии (планови, извештаи и сл.); материјали од конгреси, 

симпозиуми, советувања, семинари и други состаноци; материјали во врска 

со научноистражувачки проекти, теми, научни и стручни трудови со друга 

документација; научно-техничката соработка во земјава и во странство

4102 - Акти, материјали и записници од седниците на Наставно-научниот совет и 

материјали што произлегуваат од донесените одлуки

4103 - Акти и материјали од работата на деканот на Академијата

4104 - Акти и материјали од работата на Деканската управа на Академијата и материјали 

што произлегуваат од донесените одлуки

4105 - Акти, материјали и записници од работата на постојани и повремени комисии

4106- Материјали и записници од работата на одборот за соработка и доверба со јавноста

4107 - Преписка

42 -
 ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА 

4201 - Наставни планови и програми; материјали во врска со теренска настава, 

научни екскурзии (планови, извештаи и сл.); материјали од конгреси, 

симпозиуми, советувања, семинари и други состаноци; материјали во врска 

со научноистражувачки проекти, теми, научни и стручни трудови со друга 

документација; научно-техничката соработка во земјава и во странство

4202 - Акти, материјали и записници од седниците на Наставно-научниот совет и 

материјали што произлегуваат од донесените одлуки

4203 - Акти и материјали од работата на деканот на Академијата

4204 - Акти и материјали од работата на Деканската управа на Академијата и материјали 

што произлегуваат од донесените одлуки

4205 - Акти, материјали и записници од работата на постојани и повремени комисии

4206- Материјали и записници од работата на одборот за соработка и доверба со јавноста

4207 - Преписка

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГЛАСНИК
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Врз основа на член 52 од Законот за високо образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 

41/14), Универзитетскиот сенат на својата    95. седница, одржана на 16 јуни 2014 година, ја 

донесе следнава
О Д Л У К А

за усвојување на Студиска програма за трет циклус студии на 

Воена академија „Генерал Михајло Апостолски“ – Скопје 

Член 1

Се дава согласност на Одлука бр. 03-17/136 од 16 јуни 2014 година за усвојување на 

Студиска програма - Национална и меѓународна безбедност и меѓународни односи за 

реализирање на трет циклус студии на Воена академија „Генерал Михајло Апостолски“ – 

Скопје, која е придружна членка на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Одлуката од член 1.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување.

Врз основа на член 52 од Законот за високо образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 

41/14), Универзитетскиот сенат на својата    95. седница, одржана на 16 јуни 2014 година, ја 

донесе следнава
О Д Л У К А

за усвојување на План за дополнување на Планот на архивски знаци за 

распоредување на актите на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Член 1

Се усвојува План за дополнување на Планот на архивски знаци за распоредување на актите 

на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Планот од член 1.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување.

Претседател на Универзитетски сенат

Ректор,

проф. д-р Саша Митрев, с.р.

Претседател на Универзитетски сенат

Ректор,

проф. д-р Саша Митрев, с.р.
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Претседател на Универзитетски сенат

Ректор,

проф. д-р Саша Митрев, с.р.

Претседател на Универзитетски сенат

Ректор,

проф. д-р Саша Митрев, с.р.

Врз основа на член 52 од Законот за високо образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 

41/14), Универзитетскиот сенат на својата    95. седница, одржана на 16 јуни 2014 година, ја 

донесе следнава

О Д Л У К А

за усвојување на Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус 

специјалистички стручни студии на Факултет за медицински науки при 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Член 1

Се усвојува Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус специјалистички 

стручни студии на Факултет за медицински науки: 

• дипломиран стручен физиотерапевт, специјализиран за рехабилитација на деца и 

корекција на телесни деформитети, во траење од една година, 60 ЕКТС.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Одлука бр. 2502-136/45 од 2 јуни 2014 година, донесена од 

Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување.

Врз основа на член 52 од Законот за високо образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 

41/14), Универзитетскиот сенат на својата    95. седница, одржана на 16 јуни 2014 година, ја 

донесе следнава

О Д Л У К А

за усвојување на Студиска програма за втор циклус студии на 

Воена академија „Генерал Михајло Апостолски“ – Скопје 

Член 1

Се дава согласност на Одлука бр. 03-17/135 од 16 јуни 2014 година за усвојување на 

Студиска програма - Сајбер безбедност и дигитална форензика за реализирање на втор 

циклус студии на Воена академија „Генерал Михајло Апостолски“ – Скопје, која е придружна 

членка на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Одлуката од член 1.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување.
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Врз основа на член 52 од Законот за високо образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 

41/14), Универзитетскиот сенат на својата    95. седница, одржана на 16 јуни 2014 година, ја 

донесе следнава

О Д Л У К А

за усвојување на Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус 

специјалистички стручни студии на Факултет за медицински науки при 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Член 1

Се усвојува Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус специјалистички 

стручни студии на Факултет за медицински науки: 

• дипломиран стручен физиотерапевт, специјализиран за рефлексотерапија и 

акупресура, во траење од една година, 60 ЕКТС.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Одлука бр. 2502-136/45 од 2 јуни 2014 година, донесена од 

Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување.

Претседател на Универзитетски сенат

Ректор,

проф. д-р Саша Митрев, с.р.

Претседател на Универзитетски сенат

Ректор,

проф. д-р Саша Митрев, с.р.

Врз основа на член 52 од Законот за високо образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 

41/14), Универзитетскиот сенат на својата    95. седница, одржана на 16 јуни 2014 година, ја 

донесе следнава

О Д Л У К А

за усвојување на Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус 

специјалистички стручни студии на Факултет за медицински науки при 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Член 1

Се усвојува Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус специјалистички 

стручни студии на Факултет за медицински науки: 

• дипломиран стручен физиотерапевт, специјализиран за кинезитерапија, во траење 

од една година, 60 ЕКТС. Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Одлука бр. 2502-136/45 од 2 јуни 2014 година, донесена од 

Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување.
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Претседател на Универзитетски сенат

Ректор,

проф. д-р Саша Митрев, с.р.

Претседател на Универзитетски сенат

Ректор,

проф. д-р Саша Митрев, с.р.

Врз основа на член 52 од Законот за високо образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 

41/14), Универзитетскиот сенат на својата    95. седница, одржана на 16 јуни 2014 година, ја 

донесе следнава

О Д Л У К А

за усвојување на Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус 

специјалистички стручни студии на Факултет за медицински науки при 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Член 1

Се усвојува Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус специјалистички 

стручни студии на Факултет за медицински науки: 

• дипломирана стручна медицинска сестра/техничар, специјализирана за ментално 

здравје, во траење од една година, 60 ЕКТС.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Одлука бр. 2502-136/45 од 2 јуни 2014 година, донесена од 

Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување.

Врз основа на член 52 од Законот за високо образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 

41/14), Универзитетскиот сенат на својата    95. седница, одржана на 16 јуни 2014 година, ја 

донесе следнава

О Д Л У К А

за усвојување на Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус 

специјалистички стручни студии на Факултет за медицински науки при 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Член 1

Се усвојува Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус специјалистички 

стручни студии на Факултет за медицински науки: 

• дипломирана стручна медицинска сестра/техничар, специјализирана за семејна и 

патронажна сестра, во траење од една година, 60 ЕКТС.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Одлука бр. 2502-136/45 од 2 јуни 2014 година, донесена од 

Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување.
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Врз основа на член 52 од Законот за високо образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 

41/14), Универзитетскиот сенат на својата    95. седница, одржана на 16 јуни 2014 година, ја 

донесе следнава

О Д Л У К А

за усвојување на Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус 

специјалистички стручни студии на Факултет за медицински науки при 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Член 1

Се усвојува Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус специјалистички 

стручни студии на Факултет за медицински науки: 

• дипломирана стручна медицинска сестра/техничар, специјализирана за интензивна 

нега, во траење од една година, 60 ЕКТС.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Одлука бр. 2502-136/45 од 2 јуни 2014 година, донесена од 

Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување.

Претседател на Универзитетски сенат

Ректор,

проф. д-р Саша Митрев, с.р.

Претседател на Универзитетски сенат

Ректор,

проф. д-р Саша Митрев, с.р.

Врз основа на член 52 од Законот за високо образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 

41/14), Универзитетскиот сенат на својата    95. седница, одржана на 16 јуни 2014 година, ја 

донесе следнава

О Д Л У К А

за усвојување на Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус 

специјалистички стручни студии на Факултет за медицински науки при 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Член 1

Се усвојува Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус специјалистички 

стручни студии на Факултет за медицински науки: 

• дипломирана стручна медицинска сестра/техничар, специјализирана за превенција на 

инфективни и неинфективни заболувања, во траење од една година, 60 ЕКТС.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Одлука бр. 2502-136/45 од 2 јуни 2014 година, донесена од 

Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување.
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31Претседател на Универзитетски сенат

Ректор,

проф. д-р Саша Митрев, с.р.

Претседател на Универзитетски сенат

Ректор,

проф. д-р Саша Митрев, с.р.

Врз основа на член 52 од Законот за високо образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 

41/14), Универзитетскиот сенат на својата    95. седница, одржана на 16 јуни 2014 година, ја 

донесе следнава

О Д Л У К А

за усвојување на Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус 

специјалистички стручни студии на Факултет за медицински науки при 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Член 1

Се усвојува Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус специјалистички 

стручни студии на Факултет за медицински науки: 

• дипломиран стручен лаборант по медицинска лабораториска дијагностика, 

специјализиран за работа во хемиско-биохемиска лабораторија, во траење од една 

година, 60 ЕКТС.
Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Одлука бр. 2502-136/45 од 2 јуни 2014 година, донесена од 

Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување.

Врз основа на член 52 од Законот за високо образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 

41/14), Универзитетскиот сенат на својата    95. седница, одржана на 16 јуни 2014 година, ја 

донесе следнава

О Д Л У К А

за усвојување на Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус 

специјалистички стручни студии на Факултет за медицински науки при 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Член 1

Се усвојува Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус специјалистички 

стручни студии на Факултет за медицински науки: 

• дипломирана стручна медицинска сестра/техничар, специјализирана за 

инструментарка, во траење од една година, 60 ЕКТС.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Одлука бр. 2502-136/45 од 2 јуни 2014 година, донесена од 

Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување.
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Врз основа на член 52 од Законот за високо образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 

41/14), Универзитетскиот сенат на својата    95. седница, одржана на 16 јуни 2014 година, ја 

донесе следнава

О Д Л У К А

за усвојување на Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус 

специјалистички стручни студии на Факултет за медицински науки при 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Член 1

Се усвојува Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус специјалистички 

стручни студии на Факултет за медицински науки: 

• дипломиран стручен лаборант по медицинска лабораториска дијагностика, 

специјализиран за работа во микробиолошка лабораторија, во траење од една 

година, 60 ЕКТС.
Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Одлука бр. 2502-136/45 од 2 јуни 2014 година, донесена од 

Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување.

Претседател на Универзитетски сенат

Ректор,

проф. д-р Саша Митрев, с.р.

Претседател на Универзитетски сенат

Ректор,

проф. д-р Саша Митрев, с.р.

Врз основа на член 52 од Законот за високо образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 

41/14), Универзитетскиот сенат на својата    95. седница, одржана на 16 јуни 2014 година, ја 

донесе следнава

О Д Л У К А

за усвојување на Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус 

специјалистички стручни студии на Факултет за медицински науки при Универзитет 

„Гоце Делчев“ – Штип

Член 1

Се усвојува Елаборат за акредитација на Студиска програма за втор циклус специјалистички 

стручни студии на Факултет за медицински науки: 

• дипломиран стручен лаборант по медицинска лабораториска дијагностика, 

специјализиран за работа во санитарно-хемиска лабораторија, во траење од една 

година, 60 ЕКТС.
Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Одлука бр. 2502-136/45 од 2 јуни 2014 година, донесена од 

Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување.
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„Универзитетски билтен“ бр. 117 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 3.II. 2014 (Универзитетска печатница); - 28 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 118 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 14.II. 2014 (Универзитетска печатница); - 120 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 119 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 3.III. 2014 (Универзитетска печатница); - 32 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 120 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 17.III. 2014 (Универзитетска печатница); - 72 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 121 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 1.IV. 2014 (Универзитетска печатница); - 64 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 122 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 15.IV. 2014 (Универзитетска печатница); - 73 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 123 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 30.IV. 2014 (Универзитетска печатница); - 127 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 124 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 15. V. 2014 (Универзитетска печатница); - 107 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 125 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 2. VI. 2014 (Универзитетска печатница); - 36 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 126 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 16. VI. 2014 (Универзитетска печатница); - 5 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 127 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 1. VII. 2014 (Универзитетска печатница); - 46 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 128 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 22 VII. 2014 (Универзитетска печатница); - 50 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 129 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 14. VIII. 2014 (Универзитетска печатница); - 30 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 130 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 15. VIII. 2014 (Универзитетска печатница); - 50 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 131 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 1. IX. 2014 (Универзитетска печатница); - 63 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 132 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 15. IX. 2014 (Универзитетска печатница); - 186 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 133 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 1. X. 2014 (Универзитетска печатница); - 145 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 134 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 15. X. 2014 (Универзитетска печатница); - 51 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 135 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 3. XI. 2014 (Универзитетска печатница); - 74 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 136 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 14. XI. 2014 (Универзитетска печатница); - 87 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 137 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 1. XII. 2014 (Универзитетска печатница); - 67 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 138 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип; 15. XII. 2014 (Универзитетска печатница); - 45 стр.: 29 см
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ ВЕСНИК БР. 29
Редакција: Саша Митрев (главен и одговорен уредник),

Блажо Боев (уредник), Ристо Костуранов (уредник), 
Игор Стојанов (уредник); Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Центар за 

односи со јавноста; мај 2014 („2-ри Август“ - Штип);
8 стр.: 29,7x42 см

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ВЕСНИК БР. 28
Редакција: Саша Митрев (главен и одговорен уредник),

Блажо Боев (уредник), Ристо Костуранов (уредник), 
Игор Стојанов (уредник); Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Центар за 

односи со јавноста; март 2014 („2-ри Август“ - Штип);
8 стр.: 29,7x42 см
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ ВЕСНИК БР. 31
Редакција: Саша Митрев (главен и одговорен уредник),

Блажо Боев (уредник), Ристо Костуранов (уредник), 
Игор Стојанов (уредник); Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Центар за 

односи со јавноста; септември 2014 („2-ри Август“ - Штип);
8 стр.: 29,7x42 см

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ВЕСНИК БР. 30
Редакција: Саша Митрев (главен и одговорен уредник),

Блажо Боев (уредник), Ристо Костуранов (уредник), 
Игор Стојанов (уредник); Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Центар за 

односи со јавноста; јули 2014 („2-ри Август“ - Штип);
8 стр.: 29,7x42 см
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ ВЕСНИК БР. 32
Редакција: Саша Митрев (главен и одговорен уредник),

Блажо Боев (уредник), Ристо Костуранов (уредник), 
Игор Стојанов (уредник); Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Центар за 

односи со јавноста; октомври 2014 („2-ри Август“ - Штип);
8 стр.: 29,7x42 см

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ВЕСНИК БР. 33
Редакција: Саша Митрев (главен и одговорен уредник),

Блажо Боев (уредник), Ристо Костуранов (уредник), Игор Стојанов 
(уредник); Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Центар за односи со 

јавноста; јануари 2015 („2-ри Август“ - Штип);
8 стр.: 29,7x42 см
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УЛОГАТА НА ЈАВНИОТ ДОЛГ ВО ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ
Автор: Стеван Габер 

 
ISBN: 978-608-4708-93-3 
број на страници: 121 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик 

краток опис: 
Во современата економска теорија и практика посебно внимание 

привлекува анализата на однесувањето на државите при 
проекцијата и реализацијата на буџетската политика, односно сè 

поголемиот осврт на дефицитниот начин на финансирање. 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=251

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ВЕСНИК БР. 34
Редакција: Саша Митрев (главен и одговорен уредник),

Блажо Боев (уредник), Ристо Костуранов (уредник), Игор Стојанов 
(уредник); Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Центар за односи со 

јавноста; март 2015 („2-ри Август“ - Штип);
8 стр.: 29,7x42 см
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СОВРЕМЕНИ ТЕНДЕНЦИИ НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО
 Автор: Круме Николоски

 
ISBN: 978-608-4708-87-2 
број на страници: 307 

издадена: 2013 год. 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Следењето на современите тенденции во јавното здравство 
станува секојдневна и неопходна активност за добро 

функционирање на јавно-здравствените системи, што ќе доведе 
до унапредување на економскиот и здравствениот развој. 

Здравјето е универзален феномен којшто наоѓа примена во секој 
систем. Феноменот е многу едноставен: колку повеќе здравјето 

се познава толку повеќе тоа се почитува. Здравјето е невозможно 
без добриот однос кон себе. Со други зборови кажано, само вие 

можете себеси да се направите здрави и среќни и само вие можете 
сите други да ги направите здрави и среќни. Следете ја љубовта и 
природните закони на животот, а за возврат ќе бидете дарувани 

со највредното-здравјето. Сакам да го фокусирам вниманието кон 
моите студенти - неопходно е тие да формираат три навики кои се 
потребни за достигнување на среќа и благосостојба: навика да се 
биде континуирано здрав, навика за континуиран напор и навика 

континуирано да се учи. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=34

ДАНОЧНИТЕ СТИМУЛАЦИИ КАКО ИНСТРУМЕНТ НА ФИСКАЛНАТА 
ПОЛИТИКА

 Автор: Илија Груевски

ISBN: 978-608-244-020-0
број на страници: 161

издадена: 2014
јазик: македонски јазик

краток опис:
Почнувајќи од осумдесеттите години на минатиот век па наваму, светот 

го зафатија низа реформи во даночната сфера, поттикнати од новите 
правци и сфаќања во областа на јавните финансии, но исто така, и од 

новите приоритети и цели на фискалната политика.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=263
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ФИНАНСИСКИТЕ ИНОВАЦИИ КАКО ПРЕДИЗВИК ЗА 
ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ - 

СКРИПТА
Автор: Марија Гогова Самоников 

 
ISBN: 978-608-244-044-6 
број на страници: 129 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик 

краток опис: 
Предмет на трудот се и конкретните современи насоки кои се 

јавуваат во финансиското работење како резултат на постоењето 
на инструментите, институциите, пазарите и надворешните 

фактори кои им влијаат.

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=290

ПРАКТИКУМ ЗА ВЕЖБИ - ФИНАНСИСКИ 
ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИ

Автор: Марија Гогова Самоников 

 
ISBN: 978-608-244-045-3 

број на страници: 71 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик 

краток опис: 
Практикумот содржи 35 наслови, како и простор за обработка 
на теми кои се тековни или актуелни за студентите. Редоследот 

на темите е согласно со наставната програма по предметот 
Финансиски пазари и институции, кој се изучува на Економскиот 

факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=291
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МАРКЕТИНГ: ИСТРАЖУВАЊЕ, СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ - 
ПРАКТИКУМ

Автор: Тамара Јованов Марјанова 

 
ISBN: 978-608-244-034-7 

број на страници: 98 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик 

краток опис: 
Еден од основните предизвици на државите на светско 

ниво, особено во услови на функционирање во рамки на 
капиталистички систем, е брз економски развој. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=293

МАРКЕТИНГ : ИСТРАЖУВАЊЕ, СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ - 
СКРИПТА

 Автор: Тамара Јованов Марјанова 

 
ISBN: 978-608-244-033-0 
број на страници: 164 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик 

краток опис: 
Улогата на претпријатијата е значително променета со преоѓањето 

од моделот на т.н. менаџирана/планирана економија кон т.н. 
претприемничка економија. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=294
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ТЕОРИЈА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ - СКРИПТА
Автор: Дарко Лазаров 

 
ISBN: 978-608-244-063-7 
број на страници: 150 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик 

краток опис: 
Примарна цел во рамките на ова истражување ќе биде анализа на 
факторите кои го детерминираат економскиот раст т.е. скенирање, 
идентификување, и адресирање на факторите кои го ограничуваат 
економскиот раст преку математичко моделирање на егзогените и 
ендогените модели на раст, и преку моделирањен на пристапот на 

дијагноза на растот и HRV моделот на раст.
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=320

ПРАВНИ, ФИНАНСИСКИ И МАРКЕТИНГ АСПЕКТИ НА 
ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ - ПРАКТИКУМ

 Автори: Билјана Цоневска, Љупчо Давчев, Тамара Ј. Марјанова 

 
ISBN: 978-608-244-047-7 

број на страници: 84 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик 

краток опис: 
Oвој дел има за цел да даде практични совети и да укаже на 

можните стапици од правен аспект при основањето и деловното 
работење на идните претприемачи. Овој дел претставува преглед 

на постоечката литература и законската регулатива од оваа 
област во Р. Македонија, чие познавање ќе им помогне на идните 
претприемачи за основање и зародиш на една нова и во иднина 

успешна бизнис приказна. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=305
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ТЕОРИЈА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ - ПРАКТИКУМ
Автор: Дарко Лазаров 

 
ISBN: 978-608-244-064-4 

број на страници: 68 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик 

краток опис: 
Овој практикум на тема Теорија на економски раст: основни 

модели, концепти и пристапи (сметководство и економетрија на 
растот) има за цел да ја елаборира и објасни методолошката рамка 

на сметководство и економетријата на растот како најзначајни 
емпириски постулати на теоријата на растот. 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=318

НЕЦАРИНСКИ ПРОТЕКЦИОНИЗАМ - СКРИПТА
Автор: Емилија Митева Кацарски 

 
ISBN: 978-608-244-071-2 
број на страници: 119 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик 

краток опис: 
Основната ориентација во излагањето на содржината е 

идентификување на различните видови нецарински бариери 
кои денес се најважниот регулативен инструмент на трговската 

политика на многу земји, посебно на големите и развиени 
економии, како и квантифицирање на нивните економски и 

трговски ефекти.
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=319
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НЕЦАРИНСКИ ПРОТЕКЦИОНИЗАМ - ПРАКТИКУМ
 Автор: Емилија Митева Кацарски 

 
ISBN: 978-608-244-072-9 
број на страници: 105 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Основната ориентација во излагањето на содржината е практична 
анализа на нецаринските политики и практики присутни во 

трговијата на релација развиени-развиени земји, развиени земји-
земји во развој и земји во развој-земји во развој. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=317

ОСИГУРУВАЊЕ
Автори: Ристо Фотов, Катерина Фотова 

 
ISBN: 978-608-244-000-2 
број на страници: 430 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик 

краток опис: 
На оваа дејност ѝ се посветува особено внимание од аспект на 
економскиот карактер на осигурувањето и реосигурувањето. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=325
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БАНКАРСКИТЕ СИСТЕМИ НА ЗЕМЈИТЕ КАНДИДАТКИ НА ЕУ ВО 
УСЛОВИ НА ЕВРОПСКАТА ДОЛЖНИЧКА КРИЗА

Автор: Виолета Маџова 

 
ISBN: 978-608-244-075-0 
број на страници: 240 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Во последните неколку години земјите-членки на ЕУ се соочуваат 
со две меѓусебно поврзани кризи: глобалната банкарска криза, која 

произлезе од загубите на пазарите на капитал и хипотекарните 
пазари во некои земји на ЕУ и суверената должничка криза... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=335

РЕВИЗИЈА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИСКИ 
СИСТЕМИ - СКРИПТА
Автор: Благица Колева 

 
ISBN: 978-608-244-095-8 

број на страници: 89 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Основната ориентација во излагањето на содржината е 
презентација на една целосна анализа, која опфаќа повеќе 

елементи: раководење и планирање со ревизијата, ревизија 
заснована врз сметковoдствени информациски системи, 

потребата од контрола, како и ревизија на компјутеризираниот 
сметководствен информациски систем. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=343
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РЕВИЗИЈА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИСКИ 
СИСТЕМИ - ПРАКТИКУМ

Автор: Благица Колева 

 
ISBN: 978-608-244-096-5 
број на страници: 111 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Практикумот „Ревизија на сметководствените информациски 
системи“ е наменет, пред сè, за студентите на додипломски студии 

на Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, 
кој обработува исклучително интересна и актуелна проблематика 

од областа на сметководството и ревизијата... 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=339

АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ - ПРАКТИКУМ
 Автори: Оливера Ѓоргиева-Трајковска, Благица Колева 

 
ISBN: 978-608-244-081-1 
број на страници: 119 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Преку практичните примери за примена на различните методи 
на анализа, пресметка и толкување на различните групи на 

финансиски показатели, како и користење на финансиски извештаи 
на познати компании од македонската и од светската економија... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=334
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ПОЛИТИКА НА ДЕВИЗЕН КУРС
 Автори: Крсте Шајноски, Татјана Бошков 

 
ISBN: 978-608-244-052-1 
број на страници: 260 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Проблематиката на девизно работење е определена од изборот 
на моделот на девизниот систем, а тој зависи од нивото на 

развиеноста и од степенот на отвореноста на националната 
економија спрема странските влијанија... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=337

РЕВИЗИЈА - ПРАКТИКУМ
 Автор: Јанка Димитрова 

 
ISBN: 978-608-244-136-8 
број на страници: 152 

издадена: 2015 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Во интерес на прибирање на доволно компетентен и релевантен 
доказен материјал за оформување и изразување на објективно, 

независно и аргументирано мислење, ревизорот користи бројни 
постапки кои во основа се сведуваат на тестови на ревизија. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=388
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ИНВЕСТИЦИИ ПРАКТИКУМ - ЗБИРКА ЗАДАЧИ
 Автори: Јанка Димитрова, Елена Веселинова 

 
ISBN: 978-608-244-124-5 

број на страници: 85 
издадена: 2015 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Инвестициите, т.е. инвестирањето претставува одрекување од 
потрошувачката во сегашноста за да се добијат одредени добивки 

во иднина. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=387

СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ - СКРИПТА
Автор: Елена Веселинова

ISBN: 978-608-244-150-4
број на страници: 152 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик 

краток опис: 
Заеднички именител за супериорноста на една компанија над 

други е токму вредноста на нејзиниот бренд, мерена преку 
различни атрибути. Предмет на обработка во ова учебно помагало 

претставува значењето и важноста на брендот за долгорочната 
профитабилност на компаниите, првенствено во Република 
Македонија, а потоа и на глобално ниво, земајќи ја предвид 

комплексноста на окружувањето како сумарен фактор што сè 
повеќе го отежнува процесот на создавање нова вредност и 

нејзиното ефектуирање во стабилна профитабилност.
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СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ ПРАКТИКУМ
Автор: Елена Веселинова

ISBN: 978-608-244-149-8
број на страници: 76 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик 

краток опис: 
Заеднички именител за супериорноста на една компанија над 

други е токму вредноста на нејзиниот бренд, мерена преку 
различни атрибути. Предмет на обработка во ова учебно помагало 

претставува значењето и важноста на брендот за долгорочната 
профитабилност на компаниите на глобално ниво…

ПРАКТИКУМ ПО БИОХЕМИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ

 Автори: Рубин Гулабоски, Лилјана Колева Гудева, Биљана 
Балабанова 

 
ISBN: 978-608-244-127-6 

број на страници: 59 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Практикумот по Основи на биохемија за студентите од Земјоделски 
факултет е изготвен врз основа на повеќегодишното искуство 

на авторите во изведувањето на настава (предавања и вежби) за 
студентите на овој факултет... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=376
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ЖИТНИ РАСТЕНИЈА
Автор: Мите Илиевски 

 
ISBN: 978-608-244-002-6 
број на страници: 150 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Предметот Житни растенија е дел од научната дисциплина 
специјално полјоделство која ги проучува теоретските основи 

и ја разработува производната технологија во растителното 
производство на култивираните житни растенија за добивање на 

високи, стабилни, рентабилни и квалитетни производи. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=259

ОСНОВИ НА БИОХЕМИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ

Автори: Рубин Гулабоски, Лилјана Колева Гудева, Биљана 
Балабанова 

 
ISBN: 978-608-244-126-9 
број на страници: 103 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Биохемијата е наука што се занимава со проучување на хемискиот 
состав на клетките, ткивата и организмите како целина... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=373
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МИКРОБИОЛОГИЈА НА ВИНО
Автори: Илија Каров, Фиданка Илиева 

 
ISBN: 978-608-244-036-1 

број на страници: 89 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Микробиологијата на вино е дел од технолошката, поконкретно дел 
од прехранбената микробиологија. За предмет на изучување, оваа 
микробиологија ги има само оние микроорганизми кои можат да 
се развиваат во суровините, помошните материјали, полуготови и 

готови производи во винарската индустрија. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=276

ПРАКТИКУМ ПО ЖИТНИ РАСТЕНИЈА
Автор: Мите Илиевски 

 
ISBN: 978-608-244-003-3 

број на страници: 58 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Овој практикум е наменет за студентите на Земјоделскиот факултет 
при Универзитетот ,,Гоце Делчев’’- Штип. Овде се вклучени сите 
житни растенија кои имаат исклучителна намена за исхрана на 

човекот и домашните животни. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=258
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ПРОИЗВОДСТВО НА ЛОЗОВ САДЕН МАТЕРИЈАЛ
Автори: Виолета Димовска, Климе Белески 

 
ISBN: 978-608-244-040-8 
број на страници: 177 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Подигнувањето на лозови насади со квалитетен саден материјал е 
основен фактор за успешно и рентабилно одгледување на виновата 

лоза, а со тоа и за развојот на лозарството кај нас и пошироко. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=298

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКСТРАКТИ ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО
Автор: Сања Костадиновиќ Величковска 

 
ISBN: 978-608-244-048-4 

број на страници: 79 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Погонско производство на растителни екстракти не е едноставен 
процес. За добивање на еден висококвалитетен растителен 

екстракт неопходно е да се предвидат сите проблеми кои можат да 
се јават при процесот на производство. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=306
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СТРУКТУРА И ОСОБИНИ НА МЕСОТО
Автор: Дарко Андроников 

 
ISBN: 978-608-244-053-8 

број на страници: 79 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Скриптата ,,Структура и особини на месото” е напишана според 
наставната програма на Земјоделскиот факултет при Универзитет 

,,Гоце Делчев” во Штип и е наменет, во прв ред, за студентите кои ја 
изучуваат тематиката месо и преработки од месо. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=307

АГРОЕКОЛОГИЈА
Автори: Лилјана Колева-Гудева, Љупчо Михајлов, Фиданка Трајкова 

 
ISBN: 978-608-244-090-3 
број на страници: 352 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Со цел да се произведе повеќе храна, во земјоделското 
производство вообичаено се употребуваат вештачки ѓубрива, 

пестициди, високоприносни сорти, наводнување и фосилни 
горива.  

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=344
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МЕТЕОРОЛОГИЈА
Автор: Ристо Ѓ. Кукутанов 

 
ISBN: 978-608-244-109-2 
број на страници: 315 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Метеорологијата е физичка наука која ги опишува, проучува и 
прогнозира времето и климата на Земјата. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=361

МЕТЕОРОЛОГИЈА - ПРАКТИКУМ
Автор: Ристо Ѓ. Кукутанов 

 
ISBN: 978‐608‐244‐110‐8 
број на страници: 134 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Метеорологијата има огромно значење во земјоделството, со што 
овозможува предвремено дознававање на климатските услови 
како што се: температура на воздухот, температура на почвата, 

врнежливи периоди, сушни периоди итн. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=363
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ПРАКТИКУМ ПО ФИТОПАТОЛОГИЈА
Автори: Саша Митрев и Емилија Костадиновска 

 
ISBN: 978-608-244-158-0
број на страници: 120 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Пред почетокот на практичната настава по предметот 
Фитопатологија сите студенти мораат задолжително да го имаат 

прочитано Правилникот за работа во Лабораторијата, до кој треба 
строго да се придржуваат…

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Автори: Саша Митрев и Емилија Костадиновска 

 
ISBN: 978-608-244-156-6
број на страници: 108 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Развојот на земјоделието и одржувањето на животната средина во 
последните неколку децении се особено важни за производството 

на храна да биде во чекор со зголемување на бројот на 
населението. Овој успех на светско ниво е постигнат со ставање 

акцент на природните ресурси и животната средина.
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МЕДИЦИНСКА ЕТИКА
Автор: Гордана Панова 

 
ISBN: 978-608-4708-95-7 
број на страници: 146 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Етичкиот профил на секој поединец и на секое стручно лице 
почива на моралните темели кои тој во текот на животот со помош 

на блиските, родителите, пријателите и наставниците ја гради 
конструкцијата на своите животни и морални вредности. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=241

КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ
Автор: Гордана Панова 

 
ISBN: 978-608-4708-94-0 
број на страници: 163 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Предметот Комуникациски вештини има за цел да ви помогне 
успешно да соработувате со другите луѓе, да научите да ги 

толкувате симболите на јазикот на телото (гестовите, мимиките, 
движењата) и вербалните искази, да дознаете дали соговорникот 

ја зборува вистината или едно мисли, а друго зборува. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=240
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ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ЗА БЕЗБЕДНО УПРАВУВАЊЕ СО 
КВАЛИТЕТ ВО НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЛЕКОВИ

 Автор: Биљана Ѓорѓеска 

 
ISBN: 978-608-4708-78-0 
број на страници: 307 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Квалитетот на фармацевските производи е предмет на работа на 
фармацевтските производители, дистрибутерите на големо и мало, 

стручните институции, органите на власта и на фармацевтската 
инспекција. Најзаинтересирани корисници на квалитетни 

фармацевтски производи се пациентите. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=242

ДОБРА ЛAБОРАТОРИСКА ПРАКСА
 Автор: Биљана Ѓорѓеска 

 
ISBN: 978-608-4708-80-3 
број на страници: 239 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Начелата на добрата лабораториска пракса претставуваат 
основа на системот за квалитет за регулирање на постапките за 
ставање на хемикалии и лекови во прометот и во употребата, во 

регистрацијата, во пријавувањето или во известувањето. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=238
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МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА - СКРИПТА
 Автор: Васо Талески 

 
ISBN: 978-608-244-009-5 
број на страници: 141 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Студентите ќе ги прошират своите вкупни познавања од 
медицината преку запознавање со основите на микробиологијата, 

со градбата на микроорганизмите, со најзначајните бактерии, 
вируси, габички и паразити, со заболувањата кои ги 

предизвикуваат, начинот на лекување и превенција, како и со 
можностите за современа микробиолошка дијагностика. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=272

МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА - ПРАКТИКУМ
Автори: Васо Талески, Марија Димитровa, Марина Данилова 

 
ISBN: 978-608-244-010-1 

број на страници: 87 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Студентите ќе ги прошират своите вкупни познавања од 
медицината преку запознавање со практична работа во 

микробиолошка лабораторија и со можностите за современа 
микробиолошка дијагностика на најзначајните бактерии, вируси, 

габички и паразити. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=271
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ДЕНТАЛНА ИМПЛАНТОЛОГИЈА - СКРИПТА
Автори: Цена Димова, Киро Папакоча, Катерина Златановска, 

Јулија Заркова 

 
ISBN: ISBN 978-608-244-023-1 

број на страници: 83 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Задачата на оваа скрипта е да ги обедини и концепира најважните 
современи сознанија за денталната имплантологија, а со цел да 
ја доближи материјата до студентот на едноставен и разбирлив 

начин. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=279

ВОВЕД ВО ФАРМАЦИЈА - СКРИПТА
 Автори: Бистра Ангеловска, Верица Ивановска 

 
ISBN: 978-608-244-004-0 

број на страници: 93 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Да им овозможи на студентите да ги разберат обемот и суштината 
на практичната работа на фармацевтот и неговото место во 

системот на здравствената заштита, индустриското производство, 
регулаторните тела и истражувачката работа. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=270
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БРОМАТОЛОГИЈА - СКРИПТА
 Автори: Весна Костиќ, Катарина Смилков 

 
ISBN: 978-608-244-037-8 
број на страници: 155 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Скриптата ги запознава студентите со начинот на исхрана 
потребен за нормално и правилно функционирање на човековиот 

организам. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=289

ДЕНТАЛНА ИМПЛАНТОЛОГИЈА - ПРАКТИКУМ
Автори: Цена Димова, Киро Папакоча, Катерина Златановска, 

Јулија Заркова 

 
ISBN: ISBN 978-608-244-024-8 

број на страници: 66 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Задачата на овој практикум е да ги сублимира најважните 
современи сознанија и ставови за денталната имплантологија, а со 

цел основните поими и знаења да се приспособат на почетници 
и студенти на Дентална медицина и Стручните студии за забен 

техничар - протетичар, на едноставен и разбирлив начин. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=278
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НЕВРОЛОГИЈА - СКРИПТА
 Автори: Анита Арсовска; Стипица Поповски; Зоран Арсовски; 

Елена Сименонова Јовева; Емилија Ѓорѓиева 

 
ISBN: 978-608-244-041-5 
број на страници: 150 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

НЕВРОЛОГИЈА - скрипта 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=309

ПРАКТИКУМ ПО ПРАКТИЧНА НАСТАВА ПО НЕВРОЛОГИЈА
Автори: Анита Арсовска; Стипица Поповски; Зоран Арсовски; 

Елена Сименонова Јовева; Емилија Ѓорѓиева 

 
ISBN: 978-608-244-042-2 

број на страници: 90 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Да се направи преглед на пациентот со оштетен нервен систем 
не е секогаш едноставно. Пристапот кон прегледот бара 

сконцентрираност, систематичност, трпеливост и познавање на 
проблематиката. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=310
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ФАРМАКОЛОШКА ТЕРАПИЈА НА БОЛКА - СКРИПТА
Автори: Трајан Балканов, Бистра Ангеловска 

 
ISBN: 978-608-244-051-4 
број на страници: 182 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Болката како непријатно чувство е најчестиот симптом што 
пациентот го доведува кај лекарот. Таа е чест симптом којшто ги 

следи многу заболувања, нарушувања и оштетувања на ткивата, па 
се смета за важен „сигнал“ за болест, односно важен дијагностички 

параметар во откривањето на болестите. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=303

ФАРМАКОЛОГИЈА 1 - СКРИПТА
Автори: Трајан Балканов, Марија Дарковска-Серафимовска 

 
ISBN: 978-608-244-049-1 
број на страници: 182 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Ова учебно помагало, скрипта, првенствено им е наменета на 
студентите од фармација кои го слушаат овој предмет на Факултетот 
за медицински науки, односно ја изучуваат општата фармакологија 

еден семестар. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=302
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ПРАКТИКУМ ПО ФАРМАКОЛОГИЈА 1
 Автори: Марија Дарковска-Серафимовска, Трајан Балканов 

 
ISBN: ISBN 978-608-244-050-7 

број на страници: 120 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Овој практикум првенствено им е наменета на студентите 
од фармација кои го слушаат овој предмет на Факултетот за 

медицински науки, односно ја изучуваат општата фармакологија 
еден семестар. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=301

БИОСТАТИСТИКА
Автор: Милка Здравковска 

 
ISBN: 978-608-244-077-4 
број на страници: 155 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Изнесените содржини можат да бидат од голема полза не само 
за студентите на прв циклус на студии, туку и за студентите 

на втор циклус на студии на Факултетот за медицински науки, 
за постдипломците и за сите здравствените работници кои се 

вклучени во научноистражувачка работа. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=323
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СКРИПТА ПО БИОЛОГИЈА ЗА ФAРМАЦЕВТИ
 Автор: Невенка Величкова 

 
ISBN: 978-608-244-093-4 
број на страници: 122 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Материјалот подготвен во оваа интерна скрипта е наменет за 
студентите запишани на студиската програма Фармација при 

Факултетот за медицински... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=355

ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИЈА ЗА ФАРМАЦЕВТИ
Автори: Невенка Величкова, Мишко Милев 

 
ISBN: 978-608-244-094-1 

број на страници: 67 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Овој практикум обработува одредени теми од областа на 
биологијата во согласност со наставната програма на овој предмет. 
Приложениот материјал е компатибилен со скриптата Биологија за 

фармацевти по која се одвива теоретската настава. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=349
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ПРАКТИКУМ ПО ПРЕТКЛИНИЧКА ПАРОДОНТОЛОГИЈА
Автори: Ана Миновска, Михајло Петровски 

 
ISBN: 978-608-244-099-6 

број на страници: 82 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Практикумот содржи 12 вежби, системтизирани и во корелација со 
наставната програма по предметот Претклиничка пародонтологија. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=350

ПРЕТКЛИНИЧКА ПАРОДОНТОЛОГИЈА
Автори: Ана Миновска, Анета Атанасовска-Стојановска 

 
ISBN: 978-608-244-097-2 
број на страници: 160 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Учебникот претклиничка пародонтологија е примарно наменет за 
студентите по дентална медицина... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=354
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СКРИПТА ПО АНАТОМИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ОПТОМЕТРИЈА 
И ОЧНА ОПТИКА

Автор: Светлана Јовевска 

 
ISBN: 978-608-244-085-9 
број на страници: 145 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Анатомијата на човекот е наука која ја проучува формата и градбата 
на живо и здраво тело , поради што се означува уште и како 

нормална анатомија. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=345

ПРАКТИКУМ ПО АНАТОМИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО 
ОПТОМЕТРИЈА И ОЧНА ОПТИКА

Автори: Светлана Јовевска, коавтори Светлана Поповска, Емилија 
Спасовска 

 
ISBN: 978-608-244-086-6 
број на страници: 118 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Во практикумот најголемо внимание се посветува на општото 
запознавање со анатомијата како базична наука, особено 

остеологијата (наука за коските) и синдезмологијата (наука за 
зглобовите) на целото тело. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=348
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СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ ЗАБОЛУВАЊА
Автор: Вело Марковски 

 
ISBN: 978-608-244-122-1 

број на страници: 92 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Сексуално преносливите заболувања се многу чести инфекции 
со огромни последици по здравјето на човекот, од една страна, 

но и големите економски трошоци за лекување на овие болести и 
нивните комплиации, кои, секако, оставаат сериозни последици и 
врз психолошката состојба и емоционалниот и социјалниот живот 

на заболениот... 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=383

БИОФИЗИКА
Автор: Зденка Стојановска 

 
ISBN: 978-608-244-111-5 
број на страници: 195 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Медицинските науки и медицинската пракса се карактеризираат со 
интердисциплинарност, која речиси во сите области бара сериозен 

тимски пристап... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=381
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ПРАКТИКУМ ПО НЕГА НА БОЛЕН
 Автори: Гордана Панова, Валентина Велкоска Накова 

 
ISBN: 978-608-244-084-2 

број на страници: 84 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Практикумот е наменет за да му послужи на медицинскиот 
кадар како теоретска основа и упатство за практична работа во 

здравствените установи... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=378

ПРАКТИКУМ ПО КЛИНИЧКА КИНЕЗИТЕРАПИЈА
Автори: Ленче Николовска, Тоше Крстев, Данче Василева, Тамара 

Страторска 

 
ISBN: 978-608-244-131-3 
број на страници: 113 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Поимот кинезитерапија за првпат е воведен во почетокот на 20 
век во Грција, а потекнува од грчките зборови ‘кинесис’ што значи 
движење и ‘терапија’ што значи лекување или лекување со помош 

на движење... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=369
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ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 1 И 2 ОПШТ И 
СПЕЦИЈАЛЕН ДЕЛ

Автор: Ленче Николовска 

 
ISBN: 978-608-244-130-6 
број на страници: 102 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик 

 
краток опис: 

Поимот физиотерапија потекнува од грчките зборови fysis-природа 
и therapeia- лекување... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=368

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА
Автори: Емилија Јаневиќ-Ивановска 

 

ISBN: 978-608-244-078-1
број на страници: 227 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Учебникот по Фармацевтска хемија 1 е изработен согласно 
со барањата на студиската програма фармација, предметот 

Фармацевтска хемија 1 и како дел од големиот опус на научната 
област фармацевтска хемија.
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ПРАКТИКУМ ПО БРОМАТОЛОГИЈА
Автори: Весна Костиќ и Катарина Смилков

ISBN: 978-608-244-141-2
број на страници: 79 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Основна цел на овој практикум е да ги упати студентите во
основните постапки кои се применуваат за земање и подготовка 
на примероци, анализа и утврдување на составот, квалитетот и 

исправноста на храната.

ПРАКТИКУМ ПО ТОКСИКОЛОШКА ХЕМИЈА
Автори: Весна Костиќ и Даринка Ѓоргиева Ацкова

ISBN: 978-608-244-142-9
број на страници: 68 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Областа на токсиколошките проучувања е комплексна и составена 
од различни подобласти кои опфаќаат широко поле на интерес. 
Централно место зазема „отровот“ – неговата идентификација, 

квантификација, утврдување механизам на дејство и дијагностика 
на настанато труење.
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НЕОНАТОЛОГИЈА СО НЕГА НА ДЕТЕ
Автор: Елизабета Зисовска

ISBN: 978-608-244-152-8
број на страници: 204 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Новороденчето претставува уникатен примерок на продолжување 
на човековиот вид. Раѓањето претставува највозвишен настан во 

животот на секоја жена и најубаво е кога е споделен со партнерот, 
таткото на детето. Односот на создавање на првиот родителски 

однос со новороденчето, мајчинството и татковството претставува 
услов за оптимален психички и физички развој на детето. 

ОСНОВИ НА НАУКАТА ЗА МАТЕРИЈАЛИТЕ 1
 Автори: Ацо Јаневски  

 
ISBN: 978-608-4708-99-5 
број на страници: 180 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Материјата која се обработува во скриптава е мултидисциплинарна 
и опфаќа поглавја кои ја даваат поделбата на материјалите, 

структурата на атомот, структурите на материјалите и поврзаноста 
со некои од својствата како што се дифузионите, термичките, 

електричните, магнетните и оптичките својства. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=243
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ПРАКТИКУМ ПО НЕГА НА ТЕКСТИЛ
Автор: Киро Мојсов 

 
ISBN: 978-608-4708-98-8 

број на страници: 59 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Практикумот содржи 7 поглавја од кои 6 поглавја се теоретски дел, 
додека седмото поглавје е Практика во отстранување на дамки (12 
практични вежби) коешто е наменето за практични лабораториски 

вежби на студентите во отстранувањето на дамки. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=244

ФИЗИЧКА ХЕМИЈА
 Автор: Димко Димески 

 
ISBN: 978-608-4504-63-4 

број на страници: 83 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Науката што се занимава со топлината се нарекува наука за 
топлината или калорика. Оној дел од науката за топлината што 

се занимава со топлината како еден облик на енергијата и што ги 
проучува преобразбите на таа енергија во механичка работа се 

нарекува термодинамика. 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=255
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ТЕХНИКИ НА ЦРТАЊЕ
Автор: Јордан Ефремов 

 
ISBN: 978-608-244-118-4 
број на страници: 103 

издадена: 2015 
јазик: македонски јазик

краток опис: 
Опфатени се ликовните елементи и принципи кои го сочинуваат 

цртежот, потоа се опфатени техниките на цртање на повеќе 
ликовни мотиви, од наједноставни, кон посложени, почнувајќи од 
цртање на мртва природа, на пејзаж, цртање на портрет и цртање 
на човечка фигура од чисто ликовен, но и од моден аспект, цртање 

на темелни модни фигури и силуети.
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=367

ДИЗАЈН И АНАЛИЗА НА ЕКСПЕРИМЕНТИ
Автори: Димко Димески, Винета Сребренкоска 

 
ISBN: 978-608-244-057-6 
број на страници: 194 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Решавањето на мноштво проблеми во хемијата и хемиската 
технологија, како и во останатите гранки од инженерството, често е 

поврзано со изведување на сложени и скапоцени експерименти. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=312
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МЕХАНИЧКИ СВОЈСТВА НА ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ
Автори: Димко Димески, Винета Сребренкоска 

 
ISBN: 978-608-244-105-4 
број на страници: 235 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Со илјадници години користењето на влакна било лимитирано 
само на она што го дава природата. Но, нешто повеќе од пред 

еден век, конечно развиено е првото вештачко влакно – рајонот 
(вискоза).

 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=346

СКРИПТА ПО ХЕМИСКА ТЕКСТИЛНА ТЕХНОЛОГИЈА
Автор: Киро Мојсов 

 
ISBN: 978-608-244-102-3 

број на страници: 82 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Преку материјата во оваа скрипта студентите ќе се запознаат не 
само со основните принципи на боењето, класификацијата на 
боите според хемиската структура или примената, одделно за 

секоја група бои, постапки на боење, уреди за боење, цедење и 
сушење на текстилот туку и со начинот на размислување, логиката 

и терминологијата во оваа област. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=356
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ЛИКОВНО ОБЛИКУВАЊЕ НА ТЕКСТИЛ
 Автор: Ванѓа Димитриева 

 
ISBN: 978-608-244-132-0 

број на страници: 90 
издадена: 2015 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Преку овие техники се развива и усовршува смислата за ликовното 
обликување на текстилот, за ликовно-естетските вредности 

најмногу обработени од традиционалното создавање на текстилот 
и сите креативни вештини користени во истото. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=365

ВОДИЧ НИЗ ПИЈАНИСТИЧКИТЕ ТЕХНИКИ
Автори: Христо Стојаноски, Татјана Џорлева 

 
ISBN: 978-608-4708-90-2 

број на страници: 51 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик 

 
краток опис: 

Современиот начин на совладување на пијанистичката техника и 
нејзиното надградување е резултат на долг историски растеж на 

инструментот и на пијанизмот. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=252
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ВОВЕД ВО ТЕОРИЈА НА АУДИО ПРОДУКЦИЈА
Автори: Христо Стојаноски, Антонијо Китановски 

 
ISBN: 978-608-4708-71-1 

број на страници: 54 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Во ера на дигиталната експанзија се јавува потреба од теоретско 
предзнаење кое секој музичар-снимач би требало да го има пред 

да дојде во каков било контакт со аудио опрема. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=253

ОСНОВИ НА ХОРСКО ДИРИГИРАЊЕ - СКРИПТА
 Автори: Валентина Велковска-Трајановска, Ивана Јанков 

 
ISBN: 978-608-244-013-2 

број на страници: 40 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Оваа скрипта е наменета за студентите на Одделот за теорија на 
музиката и музичка педагогија, за Вокално -инструменталниот 

оддел како и за останатите студенти кои ќе го слушаат во форма на 
изборен предмет на Музичка академија. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=274
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ПИЈАНО, ДЕТСКИ И ДРУГИ МУЗИЧКИ 
ИНСТРУМЕНТИ

 Автор: Милица Шкариќ 

 
ISBN: 978-608-244-058-3 
број на страници: 125 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Музичкото описменување во учебникот започнува 
преку изучување на свирење на пијаното. Потоа 

постепено се воведува свирење на детски музички 
инструменти. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=304

ПРОГРАМСКА МУЗИКА ЗА СОЛО ФЛЕЈТА НА XX ВЕК
 Автор: Златка Митева 

 
ISBN: 978-608-244-073-6 

број на страници: 80 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Оваа скрипта е наменета за студентите на Вокално- 
инструменталниот оддел на Музичката академија при 

Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=341
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ПРСТНАТА ТЕХНИКА - КЛУЧЕН ФАКТОР ЗА ПИЈАНИСТИЧКАТА 
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

 Автор: Ангеле Михајловски 

 
ISBN: 978-608-244-125-2 

број на страници: 21 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Оваа скрипта е наменета пред сè за студентите по пијано на 
Вокално - инструменталниот оддел, кои пијаното го изучуваат 
професионално, а времето поминато во вежбање претставува 

значаен дел од нивното секојдневие.... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=380

ПОЗНАВАЊЕ НА МУЗИЧКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 
И НИВНИТЕ ФУНКЦИИ ВО ОРКЕСТАРОТ И ОСНОВИ НА 

МУЗИЧКИТЕ ФОРМИ
Автори: Стефанија Лешкова-Зеленковска и 

м-р Валентина Велковска-Трајановска 

ISBN: 978-608-244-147-4
број на страници: 247 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Учебникот „Познавање на музичките инструменти и нивните 
функции во оркестарот и основи на музичките форми“ е наменет 

за студентите на Музичката академија како учебно помагало за 
совладување на теоретските  и стручно -уметничките предмети: 

Познавање на музички инструменти и Основи на 
музички форми со анализа.
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МЕТОДИКА НА НАРОДНИ ОРА
Автори: Владимир Јаневски

ISBN: 978-608-244-145-0
број на страници: 58 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Податокот да се навлезе во суштината на народните ора ни ја 
овозможува методиката на народните ора, со оваа вештина можат 

да се проследат сите сегменти од оваа област.

АРХИТЕКТУРА НА КОМПЈУТЕРИ - СКРИПТА
 Автори: Игор Стојановиќ, Тодор Чекеровски 

 
ISBN: 978-608-244-012-5 
број на страници: 246 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

ИНТЕРНА СКРИПТА АРХИТЕКТУРА НА КОМПЈУТЕРИ ИНФОРМАТИКА 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=268
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ПРАКТИКУМ ПО ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
 Автори: Наташа Коцеска, Влатко Јовановски 

 
ISBN: 978-608-4708-92-6 

број на страници: 93 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

HTML (HyperText Markup Language) е најдоминантен маркирачки 
јазик за изработка на веб-страници. 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=245

ПРАКТИКУМ ЗА ВЕЖБИ ПО ПРЕДМЕТОТ АРХИТЕКТУРА НА 
КОМПЈУТЕРИ

Автори: Игор Стојановиќ, Тодор Чекеровски

ISBN: 978-608-4708-81-0
број на страници: 99

издадена: 2014
јазик: македонски јазик

краток опис:
Практикум за вежби по птредметот Архитектура на компјутери

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=267
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ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
Автор: Наташа Коцеска 

 
ISBN: 978-608-4708-83-4 
број на страници: 105 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Интернетот, како глобална компјутерска мрежа, веќе извесен 
период активно е вклучен во секојдневниот живот на милиони луѓе 
во светот, било да го користат за испраќање на електронска пошта, 

споделување на датотеки, пристап до одредени списанија и бази 
на податоци, или пак за купување или продавање на одредени 

производи и услуги, банкарски трансакции и сл. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=239

ПРАКТИКУМ ПО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ
Автори: Сашo Кoцески, Васкo Кoкаланoв, Дoне Стoјанoв 

 
ISBN: 978-608-4708-91-9 
број на страници: 101 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

краток опис: 
Со оглед на атрактивноста на визуелното програмирање за научни 
и апликативни цели, овој материјал може да претставува и корисен 
прирачник за секој вљубеник во програмирањето и софтверското 

инженерство. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=246
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ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА - СКРИПТА
Автор: Мартин Лукаревски 

 
ISBN: 978-608-244-046-0 

број на страници: 59 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Линеарна алгебра - скрипта

 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=292

МУЛТИМЕДИЈА
Автори: Александра Милева, Доне Стојанов 

 
ISBN: 978-608-244-134-4 

број на страници: 138-139 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Една информација може да се испорача на крајниот корисник во 
форма на текст, слики, веб-страницица, презентација со слајдови, 

анимација, видео, звук, или нивна комбинација... 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=370
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МЕНАЏМЕНТ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД
 Автори: Благој Голомеов, Трајче Митев 

 
ISBN: 978-608-4708-66-7 
број на страници: 131 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Ракописот овозможува запознавање на студентите со 
карактеристиките, својствата и класификацијата на комуналниот 

отпaд, најважните технологиии за депонирање, согорување, 
компостирање и рециклирање и претставува солидна основа за 

совладување на предметната програма. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=248

АЛТЕРАЦИИ И МИНЕРАЛНИ ПАРАГЕНЕЗИ
Автор: Горан Тасев

 
 

ISBN: 978-608-244-016-3 
број на страници: 104 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Хидротермалните алтерации ги вклучуваат геосферата, 
хидросферата и биосферата, а притоа се базираат на геолошките, 

биолошките, хемиските и физичките принципи и постулати. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=288
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ПАЛЕОНТОЛОГИЈА
 Автор: Виолета Стојанова 

 
ISBN: 978-608-4708-44-5 
број на страници: 146 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Еволуцијата на Земјината кора претставува сложен процес во кој 
развојот на животинскиот и растителниот свет во геолошкото 

минато има посебено значење. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=266

ИСТОРИЈА НА АРХИТЕКТУРАТА, 
УМЕТНОСТА И УРБАНИЗМОТ

 Автор: Петар Намичев 

 
ISBN: 978-608-244-014-9 
број на страници: 141 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Материјалот од овој учебник првенствено е наменет на студентите 
по архитектура и уметност, но и за сите други што сакаат да се 

запознаат со богатата и неисцрпна историја на архитектурата и 
уметноста на човештвото. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=264
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ИСТОРИЈА НА АРХИТЕКТУРА, УМЕТНОСТ И УРБАНИЗАМ 1 - 
ПРАКТИКУМ

 Автор: Петар Намичев 

 
ISBN: ISBN 978-608-244-022-4 

број на страници: 83 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Материјалот од овој учебник – практикум е наменет првенствено 
на студентите по архитектура и уметност, но и за сите кои сакаат да 
се запознаат со богатата и неисцрпна историја на архитектурата и 

уметноста на човештвото. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=281

ТЕОРИЈА НА КОМПОЗИЦИЈА ВО ПЕЈЗАЖНАТА АРХИТЕКТУРА - 
СКРИПТА

Автори: Катерина Деспот, Васка Сандева 

 
ISBN: 978-608-244-056-9 
број на страници: 203 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Стилот како историски условен систем од изразни средства 
и уметнички принципи е секогаш со висока препознатливост 

и со сопствени карактеристични црти. Утврдени се 3 стила: 
геометриски, пејзажен и мешан. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=308
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ИСТОРИЈА НА ПЕЈЗАЖНАТА АРХИТЕКТУРА
Автори: Васка Сандева, Катерина Деспот 

 
ISBN: 978-608-244-055-2 
број на страници: 173 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Целта на ракописот е на студентите по пејажна архитектура па и 
на сите оние кој сакаат да се запознаат со богатата и неисцрпна 

историја за парковите и градините... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=315

 СКРИПТА - ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Автори: Катерина Деспот, Васка Сандева 

 
ISBN: 978-608-244-074-3 
број на страници: 176 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Во скриптата се разгледува творечкиот процес, практичните 
аспекти и историјата на индустрискиот дизајн во целина. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=331
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ГЕОХЕМИЈА НА ФЛУИДИ
 Автори: Виолета Стефанова, Тодор Серафимовски 

 
ISBN: 978-608-244-091-0 
број на страници: 245 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Овде е прикажана примената на геохемијата во геологијата пред сè 
за разбирање на геолошките процеси. Книгата опфаќа 11 поглавја 

во кои се опфатени основните сознанија за геохемијата на сите 
сфери... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=336

ПРАКТИКУМ ПО ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
 Автор: Катерина Деспот 

 
ISBN: 978-608-244-067-5 

број на страници: 85 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Индустрискиот дизајн е право на индустриска сопственост кое се 
однесува на специфичниот изглед на формата на телото, цртежот, 
контурата, комбинацијата на бои, текстурата или композиција на 

истите што ги задоволува условите на новост и особеност во однос 
на оние кои претходно и биле познати на јавноста. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=327
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ПРИНЦИПИ ВО РУДАРСТВОТО
Автор: Николинка Донева 

 
ISBN: 978-608-244-112-2 
број на страници: 170 

издадена: 2015 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Задача на рударството како стопанска гранка е добивање на 
минерални суровини од нивните наоѓалишта во пристапните 

делови од Земјината кора и нивно економично искористување. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=366

ГЕОДЕЗИЈА
Автор: Ристо Рибаровски 

 
ISBN: 978-608-244-101-6 
број на страници: 261 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Учебникот „Геодезија” според содржината може корисно 
да им послужи и на други стручни лица од државниот и 

приватниот сектор на геодетската практика, при разрешувањето 
на многубројните проблеми од областа на геодезијата и 

градежништвото... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=359
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ГЕОЛОШКО КАРТИРАЊЕ
Автори: Ѓоше Петров и Никола Думурџанов

ISBN: 978-608-244-137-5
број на страници: 262 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Геолошката карта, како графички приказ на геолошка градба на 
одреден дел од земјината површина, претставува важен документ 

кој има широка употреба во геолошката пракса.

ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА НА ПЕЈЗАЖНАТА АРХИТЕКТУРА - 
ПРАКТИКУМ

Автор: Васка Сандева

ISBN: 978-608-244-144-3
број на страници: 93 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Парковата уметност се раѓа уште во зората на човековата 
цивилизација, кога човекот почнал да одгледува растенија 

за своја егзистенција. Во постојаната борба за живот, во 
секојдневниот судир со тешкотиите на околниот свет, се раѓа 
една уметност, што денес во себе го концентрира стремежот 

на човекот кон убавото и хармонијата.
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ДИПЛОМАТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА, ДЕЈНОСТ И ПРОФЕСИЈА
Автори: Тања Достинова Запрова, Љупчо Сотироски 

 
ISBN: 978-608-244-061-3 
број на страници: 156 

издадена: 2015 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Дипломатијата е поим со повеќе значења чијашто заедничка 
допирна точка допира до сферата на меѓународните односи и 

надворешната политика. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=385

НОВИНАРСКА ЕТИКА
Автор: Андон Мајхошев 

 
ISBN: 978-608-244-115-3 
број на страници: 123 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Човековата природа во себе подеднакво ги поседува доброто и 
лошото, праведното и неправедното, вистината и невистината. 

Животот е исполнет со безброј парадокси и дилеми. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=362
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СКРИПТА ПО ПРЕДМЕТОТ МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
 Автор: Дејан Маролов 

 
ISBN: 978-608-4708-96-4 

број на страници: 66 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Во првиот дел од скриптата авторот дава воведни напомени и 
го обработува поимот на меѓународното јавно право. Воедно 

авторот прави и краток осврт на историскиот развој и предмет на 
изучување на меѓународното јавно право, создавајќи претстава 

за основите и делокругот на работи коишто се предмет на негово 
изучување. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=247

ПРАКТИКУМ ПО МЕЃУНАРОНО ЈАВНО ПРАВО
Автор: Дејан Маролов 

 
ISBN: 978-608-244-001-9 
број на страници: 136 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Овој практикум ги содржи 3аедничката декларација на министер-
претседателот на Република Бугариjа и на претседателот на Владата 

на Република Македониjа, Времената спогодба меѓу Република 
Грција и Република Македонија, Пресудата на Меѓународниот 

суд на правдата (Р. Македонија против Грција) и Спогодбата 
за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и 

Европските заедници и нејзините земји-членки. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=262
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ПРАКТИКУМ ЗА ВЕЖБИ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИОЛОГИЈА НА 
ПРАВОТО

Автор: Страшко Стојановски 

 
ISBN: 978-608-4708-89-6 

број на страници: 56 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Практикум за вежби по предметот Социологија на правото 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=249

СКРИПТА ЗА ВЕЖБИ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИОЛОГИЈА НА 
ПРАВОТО

Автор:  Страшко Стојановски

ISBN: 978-608-4708-88-9
број на страници: 67

издадена: 2014
јазик: македонски jaзик

краток опис:
Скрипта за вежби по предметот Социологија на правото

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=250
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ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО - СКРИПТА
Автор: Страшко Стојановски 

 
ISBN: 978-608-244-006-4 

број на страници: 94 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик
 

краток опис: 
Предметот на проучување на Граѓанското општество се однесува 

на двата негови етимолошки составни делови. Од една страна, 
појавата на граѓанственоста како современ концепт е изроден од 
Американската (1774-76) и Француската револуција (1789), во кој 

традиционалните сталешки структури на европските и светски 
општества се заменети со идејата за еднаквост на сите граѓани во 

однос на нивните права и обврски, гарантирани од суверената 
држава. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=256

СКРИПТА ПО ПРЕДМЕТОТ ВОВЕД ВО ПРАВОТО НА 
ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Автор: Љупчо Сотироски 

 
ISBN: 978-608-244-030-9 

број на страници: 87 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Скриптата по својата природа содржи материјал којшто со текот 
на времето може да трпи одредени промени и да прерасне во 

учебник наменет за сите заинтересирани за развојниот процес на 
Европската унија. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=321
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СКРИПТА ПО ПРЕДМЕТОТ ПРАВО НА ЕУ, ПРАВДА И 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Автор: Љупчо Сотироски 

 
ISBN: 978-608-244-032-3 
број на страници: 144 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

краток опис: 
По својата природа содржината на материјалот првично е намената 
за студенти кои ја изучуваат област на правото на Европската унија 
и во исто време претставува предизвик за секој заинтересиран во 
проучувањето на комплексноста на правото на Европската унија 

вклучувајќи го и делот на правда и внатрешни работи. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=322

КАЗНЕНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ЗЛОУПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ 
НАБАВКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Автор: Виолета Шаклева 

 
ISBN: 978-608-244-062-0 
број на страници: 225 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Трудот е напишан на оргинален начин и во него е опфатена 
комплексната проблематика од областа на казнено-правни аспекти 

за злоупотребата на јавните набавки. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=316
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ПРАКТИКУМ ПО ФИНАНСОВО ПРАВО
Автори: Љупчо Блажевски, Кристина Мишева

ISBN: 978-608-244-161-0
број на страници: 70 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Користејќи ги зададените материјали по предметот Финансово 
право, објаснете кои се разликите, ако допирните точки меѓу 

јавните и приватните финансии... 

 ФИНАНСОВО ПРАВО - ОПШТ ДЕЛ  СКРИПТА
Автори: Љупчо Блажевски, Кристина Мишева

ISBN: 978-608-244-148-1  
број на страници: 56 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Скриптата „Финансиско право – општ дел“, пред сè има намена 
за интерна употреба на студентите на Правниот факултет при 

Универзитет „Гоце Делчев“- Штип. Основна цел на авторите е да 
направат еден скромен сублимат од трудовите од областа на 

финансиите и финансиското право, кои најчесто се во употреба на 
универзитетите во Република Македонија и регионот. 
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ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ
 Автори: Нако Ташков, Елизабета Митрева 

 
ISBN: 978-608-244-008-8 
број на страници: 187 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Во времето на транзиција од индустриската во информатичката 
економија доаѓа до општествени промени во целиот свет во кој 

хуманата димензија на квалитетот на деловната култура во секоја 
компанија зазема клучно место во воспоставувањето на визијата, 

стратегијата, вредностите и религијата кај луѓето. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=265

ПРАКТИКУМ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕН 
ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ

 Автори: Драшко Атанасоски, Снежана Бардарова, Оливер 
Филипоски 

 
ISBN: 978-608-4708-97-1 
број на страници: 170 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Царината е практично актуелна тема и проблематика која 
постојано предизвикува интерес за проучување и приспособување 

кон современата теорија и стопанската практика. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=257
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ЕКОНОМИКА НА УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ - СКРИПТА
Автор: Билјана Петревска 

 
ISBN: ISBN 978-608-244-028-6 

број на страници: 121 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

краток опис: 
Начинот на појаснување на сите сложени прашања од областа на 

економското работење на угостителството и туризмот е многу 
пристапен со примена на примери од непосредната практика. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=280

ТУРИСТИЧКИ ДЕСТИНАЦИИ - СКРИПТА
Автори: Никола В. Димитров, Тања Ангелкова Петкова 

 
ISBN: ISBN 978-608-244-035-4 

број на страници: 213 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Туризмот во современиот свет како профитабилна дејност, во 
голема мера, му се припишува на дестинацискиот приод и на 

успешниот менаџмент. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=287
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ПРАКТИКУМ ПО ЕКОНОМИКА НА УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ
Автор: Билјана Петревска 

 
ISBN: ISBN 978-608-244-029-3 

број на страници: 43 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Основна цел е да служи како учебно помагало при спроведување 
на вежбите, па оттука претставува надополнување на материјата 

која е разработена во е-скриптата насловена Економика на 
угостителство и туризам. Нивото и стилот на обработка на вежбите 

се приспособени кон знаењата и потребите на студентите од 
додипломските студии. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=283

СКРИПТА ПО СООБРАЌАЈ ВО ТУРИЗМОТ
Автор: Цане Котески, Владимир Китанов 

 
ISBN: ISBN 978-608-244-025-5 

број на страници: 166 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Со оваа скрипта се посакува составно и концизно да се направи 
преглед на сите релевантни пристапи и методи за рамнотежа на 

сообраќајната понуда и побарувачка во туризмот од стојалиште на 
сообраќајната поддршка. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=285
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ПРАКТИКУМ ПО СООБРАЌАЈ ВО ТУРИЗМОТ
Автор: Цане Котески, Владимир Китанов 

 
ISBN: ISBN 978-608-244-026-2 

број на страници: 30 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Во целта на дефинирањето на сообраќајот како активност 
потребно е да се утврди дали секое транспортирање – 

преместување на стоки и луѓе од едно место на друго може 
да се смета за сообраќај во социјално – економска смисла, 

т.е. сообраќајот како еден од бизнис областите во рамките на 
социјалната поделба на работата. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=284

МЕНАЏМЕНТ НА МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ - ПРАКТИКУМ
Автори: Елизабета Митрева, Оливер Филипоски 

 
ISBN: 978-608-244-027-9 
број на страници: 145 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Овој практикум овозможува непосредна практична активност на 
студентите преку решавање вежби кои претставуваат прв чекор во 

процесот на трансфер на сознанијата добиени од е - скриптата и 
теоретскиот дел од е - практикумот, а истовремено креира основа 

за понатамошно унапредување на знаењата на студентите како 
идни менаџери. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=300
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МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ
 Автори: Трајко Мицески, Златко Јаковлев 

 
ISBN: 978-608-244-089-7 
број на страници: 233 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Освен студентите, со оглед на апликативниот карактер на овој 
труд, книгава може корисно да им послужи и на туристичките 

менаџери, практичарите во туризмот, како и на сите вработени во 
туристичката индустрија. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=324

ФИСКАЛЕН СИСТЕМ - СКРИПТА
Автори: Мичо Апостолов, Зоран Темелков 

 
ISBN: 978-608-244-087-3 
број на страници: 153 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Скриптата најпрво нуди можност за запознавање со поимот јавни 
финансии и неговата важност за државата... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=342
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ПРАКТИКУМ ПО ПРОМОТИВНИ АКТИВНОСТИ
 Автори: Билјана Петревска, Владимир Китанов 

 
ISBN: 978-608-244-098-9 

број на страници: 40 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Основна цел е да им помогне во совладувањето на најважните теми 
од промоцијата со кои би се сретнале во секојдневото работење. 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=351

ФИСКАЛЕН СИСТЕМ - ПРАКТИКУМ ЗА ВЕЖБИ
Автори: Мичо Апостолов, Зоран Темелков 

 
ISBN: 978-608-244-088-0 

број на страници: 32 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Фискален систем [електронски извор] : практикум за вежби 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=340
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ПРАКТИКУМ ПО ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ
 Автори: Нако Ташков, Татјана Бошков 

 

ISBN: 978-608-244-117-7 
број на страници: 73-75 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Практикум по девизно работење 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=377

ПОЗНАВАЊЕ НА СТОКАТА
Автори: Нако Ташков, Ацо Кузелов 

 
ISBN: 978-608-244-107-8 
број на страници: 190 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Основи на науката за исхрана (Броматологија); Начела на 
конзервирање на животните прехранбени производи. Денес, во 

денешно време, не може да се замисли еден угостителски работник 
со завршен факултет да нема познавање од областа на стоката... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=347
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ПРАКТИКУМ ПО ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Автор: Никола В. Димитров, Наташа Митева 

 
ISBN: 978-608-244-128-3 

број на страници: 61 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Просторното планирање како комплексна дејност има посебно 
интердисциплинарно значење... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=379

КУЛТУРА НА ИЗРАЗУВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА ВО 
ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО

Автори: Мимоза Серафимова, Сузана Џамтоска-Здравковска 

 
ISBN: 978-608-244-143-6 
број на страници: 124 

издадена: 2015 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Основна цел е да им помогне во совладување на комуникациските 
вештини од аспект на културата на изразување и комуникација, но 
и на најважните теми кои ги покриваат комуникациските аспекти 

на работењето во менаџирањето со човековите ресурси внатре во 
организацијата и во нејзиното окружување. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=364
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ПРИЛОЗИ ЗА ЈУЖНОСЛОВЕНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ
 Автор: Луси Караниколова-Чочоровска 

 
ISBN: 978-608-244-011-8 

број на страници: 90 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Сите прилозите се работени според даден теориски модел, 
однапред дефиниран, така што по таков начин се нуди темелен 
увид не само во едно литературно дело на еден автор туку и во 
севкупниот негов опус. За анализа се одбрани репрезентативни 
автори и нивни дела од корпусот јужнословенски литератури. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=275

МАРКЕТИНГ НА ПАЗАРОТ - СКРИПТА
Автори: Елизабета Митрева, Марија Магдинчева Шопова

ISBN: 978-608-244-007-1
број на страници: 219

издадена: 2014
јазик: македонски јазик

краток опис:
Апстрахирајќи се од чисто теоретски историски пристап, авторите 

имаа цел да дадат осврт и свои согледувања за значењето на 
маркетингот на пазарот и за влијанието на дигиталната технологија 

врз креативноста, за маркетинг трендовите во Европа, за 
однесувањето на компаниите, креативноста сама по себе и сл.

линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=273
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HANDBUCH DER DEUTSCHEN GRAMMATIK - MORPHOLOGIE DER 
DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE

 Автор: Билјана Ивановска 

ISBN: ISBN 978-608-244-038-5 
број на страници: 340 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Dieses Handbuch bzw. diese Grammatik ist in einem aktuellen, 
theoretischen und praktisch bedeutsamen, aber zugleich nicht 

genug erforschtem Thema gewidmet, und zwar: dem Problem der 
grammatischen Strukturierung der Sprache für das Sprachpaar 

Deutsch-Makedonisch. Die Arbeit an der Grammatik gibt eine gute 
Möglichkeit, die Feinheit, Exaktheit und die Tiefe der Beschreibung 
der grammatischen Struktuen in der Sprache zu bewundern und zu 

erforschen. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=297

ПРЕГЛЕД НА ГЕРМАНСКАТА НАУКА ЗА ЈАЗИКОТ - 
ЛЕКСИКОЛОГИЈА - СКРИПТА
Автор: Драгана Кузмановска 

 
ISBN: 978-608-244-039-2 

број на страници: 61 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Зборот има своја форма и содржина, што значи своја граматичка и 
своја лексичка страна. Лексикологијата се занимава со лексичката, 

односно содржинската страна на зборот. 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=296
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ПРАКТИКУМ - ПРЕГЛЕД НА ГЕРМАНСКАТА НАУКА ЗА ЈАЗИКОТ - 
ЛЕКСИКОЛОГИЈА

Автор: Драгана Кузмановска 

 
ISBN: 978-608-244-043-9 

број на страници: 56 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик
 

краток опис: 
Веруваме дека јазичната теорија не треба да биде цел самата на 
себе, па затоа се потрудивме да создадеме практикум, односно 
наставно помагало на студентите германисти и да го оформиме 

така што ќе им помогне на читателите да го унапредат знаењето на 
германскиот јазик (доколку е тоа во конкретниот случај потребно) 

и/или да им понуди информации, кои ќе можат да ги искористат 
подучувајќи други. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=295

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК I - СКРИПТА
 Автор: Светлана Јакимовска 

 
ISBN: 978-608-244-019-4 
број на страници: 120 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Скриптата содржи воведен дел во кој студентите се сензибилизи- 
раат на францускиот јазик, преку препознавање на одредени 

зборови, како и преку воведување и увежбување на правилата за 
читање. 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=299
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ОД ФОЛКЛОР ДО ФИКЦИЈА И ФАКТИ ВО АМЕРИКАНСКАТА, 
ЕВРОПСКАТА И АНГЛИСКАТА ЛИТЕРАТУРА

Автор: Марија Емилија Кукубајска 

 
ISBN: 978-608-244-060-6 
број на страници: 216 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Акцент на истражување на двете американски фолклорни банки е: 
1) западноевропското и 2) домородечкото индијанско наследство 

во САД. Македонски примери од народни приказни со тема за 
смртта и вечноста се користени од фолклорниот Зборник на Марко 

Цепенков. 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=313

ИСТОРИЈА НА БРИТАНСКАТА И АМЕРИКАНСКАТА КУЛТУРА И 
ЦИВИЛИЗАЦИЈА - СКРИПТА

Автори: Марија Емилија Кукубајска, Крсте Илиев, Наталија Поп 
Зариева, Марија Крстева 

 
ISBN: 978-608-244-059-0 
број на страници: 126 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

What is the history or the story that connects the British Isles through 
the centuries? Why has Tacitus described it as being worthy of 

conquest (PretiumVictoriae), despite being on the fringes of Europe? 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=314
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COLLECTION OF ESSAYS AND LITERARY CRITICISM ON 
AMERICAN AND BRITISH POSTMODERN INTERPRETATIONS

Автор: Марија Емилија Кукубајска 

 
ISBN: 978-608-244-054-5 
број на страници: 254 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

COLLECTION OF ESSAYS AND LITERARY CRITICISM ON AMERICAN 
AND BRITISH POSTMODERN INTERPRETATIONS INTERDISCIPLINARY 

CONCEPTS TEXTBOOK АМЕРИКАНСКИ И БРИТАНСКИ ПОСТМОДЕРНИ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ: ИЗБОР НА ЕСЕИ И КРИТИКИ 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=311

ENGLISH LANGUAGE TEACHING
 Автор: Нина Даскаловска 

 
ISBN: 978-608-244-069-9 
број на страници: 207 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

The main participants in the learning process are the teacher and the 
students. They are equal partners in this process, because the success 

and effectiveness of the teaching and learning in the classroom do not 
depend only on the teacher. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=330
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ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА - СКРИПТА
 Автор: Махмут Челик 

 
ISBN: 978-608-244-082-8 
број на страници: 170 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Турската литература има богата традиција и длабоки корени во 
историското и митско минато. Не постојат истражувања околу 
тоа дали постоеле и кои биле првите турски раскажувачи во 
Република Македонија за деца во периодот на османлиското 

владеење. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=333

ENGLISH LANGUAGE TEACHING - WORKBOOK
 Автор: Нина Даскаловска 

 
ISBN: 978-608-244-070-5 

број на страници: 87 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

English language teaching - key issues : workbook 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=328
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ПРАКТИКУМ ПО ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА
Автор: Махмут Челик 

 
ISBN: 978-608-244-083-5 

број на страници: 47 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Практикумот по Турската книжевност за деца содржи некои 
примери од литературни жанрови дадени по примери од прози 

и поезији: раскази, басни, легенди, приказни, гатанки, песни, 
анегдоти и други литературни жанрови кои ќе им помогнат на 

студентите полесно да го совладаат материјалот. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=329

ПРАКТИКУМ ПО ТЕОРИЈА НА ПОЕЗИЈАТА
Автор: Ранко Младеноски 

 
ISBN: 978-608-244-092-7 
број на страници: 121 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Овој „Практикум по теорија на поезијата“ ќе им послужи на 
студентите што го следат курсот Поетика да ги проверат, да ги 
продлабочат и да ги усовршат стекнатите знаења и вештини за 

интерпретација (толкување/ анализа) на поезијата. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=338
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СКРИПТА ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ ОД 
МАКЕДОНСКИ НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
Автори: Петер Рау, Даринка Маролова 

 
ISBN: 978-608-244-106-1 

број на страници: 45 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Овој ракопис е наменет за студентите по германистика на Отсекот 
за преведување и толкување, за да можат да го користат за време 
на студирањето, но и потоа, за време на нивната преведувачка и 

толкувачка дејност. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=357

ПРАКТИКУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ 
ОД МАКЕДОНСКИ НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

Автори: Петер Рау, Даринка Маролова 

 
ISBN: 978-608-244-066-8 

број на страници: 60 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Корпусот на практикумот го чини избор на текстови и извадоци 
на македонски јазик, поделени во четири области: 1. литературни 

дела, 2. стручни текстови, 3. документи, 4. говори за толкување. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=353
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РЕАЛИСТИЧНА МАКЕДОНСКА ПРОЗА ЗА ДЕЦА И МЛАДИ
Автор: Јованка Денкова 

 
ISBN: 978-608-244-135-1 

број на страници: 99 
издадена: 2015 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Овој учебник е наменет за студентите на втор циклус од студиската 
насока Македонска книжевност, каде што во прв семестар како 

изборен предмет е Реалистична македонска проза за деца и млади. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=386

ТЕОРИЈА НА ПОЕЗИЈАТА - СКРИПТА
Автор: Ранко Младеноски 

 
ISBN: ISBN 978-608-244-018-7 

број на страници: 129 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Идејата да се систематизира материјата по курсот Поетика во една 
ваква форма на скрипта со наслов „Теорија на поезијата“ доаѓа, 

пред сè, поради недостигот од сеопфатен учебник или какво било 
учебно помагало по овој предмет или, пак, на каква било издадена 
книга на македонски јазик во која би бил сеопфатно презентиран 

материјалот поврзан со книжевно-теориското проучување на 
поезијата како литературно-уметничка форма. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=286
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СКАЗНОВИДНОТО ВО МАКЕДОНСКАТА ПРОЗА ЗА ДЕЦА И 
МЛАДИ - ПРАКТИКУМ
Автор: Јованка Денкова

ISBN: 978-608-244-151-1  
број на страници: 113 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Идејата да се систематизира литературно-теорискиот материјал 
во универзитетскиот учебник „Сказновидното во македонската 

проза за деца и млади“ произлезе од потребата да се направи обид 
на едно место да се конципираат веќе дефинираните теориски 
модели за пристап кон реалистичната проза/дискурс за деца и 

млади од современата македонска книжевност за деца и млади.

„АНАЛИЗА НА РЕЧЕНИЦИТЕ ВО АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК“ - 
ПРАКТИКУМ

ENGLISH SENTENCE ANALYSIS  LANGUAGE WORKBOOK
Автор: Марија Кусевска

ISBN: 978-608-244-133-7
број на страници: 81 

издадена: 2014 
јазик: англиски јазик

 
краток опис: 

English Sentence Analysis: Language Workbook is a collection of 
exercises created with the aim of supporting the topics studied as 
a part of the English Syntax 1 course. This course is an introduction 
to English syntax for students at university level majoring in English 

language and literature.



87

СОЦИОЛОГИЈА НА РЕЛИГИЈАТА
Автор: Даниела Коцева 

 
ISBN: 978-608-244-120-7 
број на страници: 121 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Религијата, како универзален феномен присутен во општеството и 
како дел од човековиот живот, невозможно e да се анализира само 

од еден аспект... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=384

ПРАКТИКУМ - СОЦИОЛОГИЈА НА РЕЛИГИЈАТА
Автор: Даниела Коцева 

 
ISBN: 978-608-244-121-4 
број на страници: 51-52 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Практикумот „Социологија на религијата“ е подготвен за да им 
помогне на студентите за сеопфатно запознавање со предметот, 
целите, задачите, основните поими и содржини по предметите: 

Религиски системи, Верските заедници во Република Македонија, 
Религиите во Македонија, Историја на религии... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=382
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ОСНОВИ НА МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ
Автор: Снежана Јованова-Митковска 

 
ISBN: 978-608-244-114-6 

број на страници: 78 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Превод на македонски јазик. Наслов на оргигиналот: Josip Milat, 
Оsnove metodologije istraživanja, Školska knjiga Zagreb 2005. 

Објавувањето на овој универзитетски учебник е одобрено од 
Сенатот на Универзитетот во Сплит 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=374

ПЕДАГОГИЈА – ТЕОРИЈА НА ОСПОСОБУВАЊЕ
Автор: Емилија Петрова Ѓорѓева 

 
ISBN: 978-608-244-113-9 
број на страници: 122 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

краток опис: 
Превод на македонски јазик Наслов на оргигиналот : Josip Milat, 
Pedagogija - Teorija osposobljavanje, Školska knjiga, Zagreb 2005. 
Објавувањето на овој универзитетски учебник е одобрено од 

Сенатот на Универзитетот во Сплит 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=375



89

МИКРОПРОЦЕСОРСКИ СИСТЕМИ - СКРИПТА
Автор: Гоце Стефанов 

 
ISBN: 978-608-244-080-4 
број на страници: 160 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Микропроцесорот е интегрирано коло, производ на 
микроелектрониката, кое има најголем број на транзистори 

од сите други интегрирани кола. Тој е основен дел, не само на 
персоналниот компјутер, туку и на сите интелегентни индустриски 

процесни уреди. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=332

ЛИКОВЕН ЈАЗИК
Автор: Никола Смилков

ISBN: 978-608-244-146-7
број на страници: 78 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Овој учебник e наменет за студентите од наставничките факултети, 
како корисна литература за личен и професионален развој во 

областа на ликовната уметност и култура.
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ПРАКТИКУМ ПО ТЕОРИЈА НА СИСТЕМИ
Автори: Сашо Гелев, Билјана Читкушева Димитровска 

 
ISBN: 978-608-244-065-1 
број на страници: 113 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

краток опис: 
Ракописот Теорија на системи – практикум за вежби е наменет како 
придружно наставно помагало по предметот Теорија на системи на 

Електротехничкиот факултет... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=352

ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИКА
Автор: Влатко Чингоски 

 
ISBN: 978-608-244-108-5 
број на страници: 140 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Основна намена на учебникот е истиот да послужи за запознавање 
и совладување на основните концепти на инженерската 

економика, особено во делот на економското работење на 
претпријатијата во услови на пазарно стопанисување, оценка на 

инвестициски проекти и нивните алтернативи... 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=360
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МИКРОСТРУКТУРНИ И МЕХАНИЧКИ ПРОМЕНИ НА 
ЧЕЛИЦИ ОТПОРНИ НА ПОВИШЕНИ ТЕМПЕРАТУРИ ВО 

ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ - МОНОГРАФИЈА
 Автор: Братица Темелкоска 

 
ISBN: ISBN 978-608-244-021-7 

број на страници: 137 
издадена: 2014 

јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Предметната Проблематика во монографијата обработува 
структурни и механички промени на температурноотпорни 

челици следени во експлоатациони услови во одделни временски 
периоди.

 
 

линк за споделување: 
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=282

АВТОМАТИЗАЦИЈА И ПРОЦЕСИ
Автор: Роман Голубовски 

 
ISBN: 978-608-4708-82-7 
број на страници: 177 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Автоматизацијата и процесната контрола и управување се една од 
најзначајните подрачја на науката и технолошкиот развој. Ова се 

должи на фактот што автоматиката е поврзана со развојот на скоро 
секој технолошки правец. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=236
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МАШИНСКА ОБРАБОТКА И ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ - 
СКРИПТА

 Автори: Славчо Цветков, Сашко Димитров 

 
ISBN: 978-608-244-015-6 
број на страници: 155 

издадена: 2014 
јазик: македонски јазик

 
краток опис: 

Скриптата има за цел да студентите се запознаат и добијат основни 
знаења од областа машинска обработка и производни системи. 

 
линк за споделување: 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=269

ГОДИШЕН ЗБОРНИК
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Издавачки совет
Проф. д-р Саша Митрев (одговорен уредник)

Проф. д-р Лилјана Колева - Гудева
Проф. д-р Ристо Фотов

Проф. д-р Трајко Мицески
Проф. д-р Круме Николоски

Проф. д-р Еленица Софијанова
М-р Влатко Пачешкоски

Д-р Тамара Јованов Марјанова

Редакциски одбор
Проф. д-р Ристо Фотов

Проф. д-р Трајко Мицески
Проф. д-р Круме Николоски
Проф. д-р Ристе Темјановски

Главен и одговорен уредник
Проф. д-р Трајко Мицески

Економски факултет 142 стр.
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ГОДИШЕН ЗБОРНИК
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Издавачки совет
Проф. д-р Саша Митрев (одговорен уредник) 

Проф. д-р Блажо Боев
Проф. д-р Лилјана Колева-Гудева

Проф. д-р Виолета Димова
Проф. д-р Јованка Денкова

Проф. д-р Билјана Ивановска
Доц. д-р Нина Даскаловска

Доц. д-р Махмуд Челик
Доц. д-р Ранко Младеноски

М-р Ристо Костуранов

Главен уредник
Доц. д-р Марија Леонтиќ

Oдговорен уредник
Доц. д-р Светлана Јакимовска

Филолошки факултет
227 стр.

ГОДИШЕН ЗБОРНИК
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ

Издавачки совет
Проф. д-р Саша Митрев (одговорен уредник)

Проф. д-р Илија Каров
Проф. д-р Блажо Боев

Проф. д-р Лилјана Колева-Гудева
Проф. д-р Рубин Гулабоски

М-р Ристо Костуранов

Одговорен уредник
Проф. д-р Саша Митрев

Главен уредник
Проф. д-р Лилјана Колева-Гудева
Универзитет „Гоце Делчев” Штип

Земјоделски факултет
129 стр.

http://js.ugd.edu.mk
http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/index
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ВОСПИТАНИЕ
списание за образовна теорија и практика

год. 9, број 13
2014 год.

Издавачки совет
Проф. д-р Саша Митрев (одговорен уредник)

Проф. д-р Блажо Боев
Проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска

Доц. д-р Кирил Барбареев

Уредувачки одбор
проф. д-р Блаже Китанов

проф. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева
проф. д-р Соња Петровска

проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска
проф. д-р Снежана Јованова-Митковска

проф. д-р Снежана Мирасчиева
проф. д-р Владо Петровска

доц. д-р Трајче Стојанов
пом.асс. м-р Јадранка Рунчева

доц. д-р Трајче Стојанов
доц. д-р Деспина Сивевска

Факултет за образовни науки 2014
124 стр.

е-mail: vospitanie@ugd.edu.mk
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