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ПРЕДГОВОР 

Во материјалниот свет што го создава човекот спаѓаат и високообразовните институции, универзитетите, 

факултетите и слично. 

На просторот од источниот дел на Република Македонија во 2007 година формиран е првиот универзитет, 

Универзитетот „Гоце Делчев“ со седиште во Штип. УГД е млада високообразовна институција која ја сочинуваат 

повеќе високообразовни единици меѓу кои и Факултетот за туризам и бизнис логистика. 

Факултетот за туризам и бизнис логистика е прва високообразовна институција во источниот и 

југоисточниот дел од Република Македонија која образува и обучува високообразовен кадар за потребите на 

туризмот, угостителството, бизнис логистиката и бизнис администрацијата. 

Монографијата што ја претставуваме заокружува една декада од работата на Факултетот за туризам и 

бизнис логистика со седиште во Гевгелија и со дисперзирани студии во Штип и во Скопје. ФТБЛ е една од 

тринаесетте единици на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип која во изминатиот десетгодишен период 

успешно работи и едуцирала над шест илјади студенти од кои дипломирале околу илјада и четиристотини. 

Преку краткиот текст збогатен со околу триста фотографии се обидуваме да ги прикажеме најважните 

настани и активности што ги реализираа вработените и студентите во периодот од 2008/2009 до 2017/2018 

година. 

Се надеваме дека помладите колеги на Факултетот за туризам и бизнис логистика во периодот што следи 

ќе бидат поуспешни, ќе имаат подобри резултати и ќе генерираат конкурентен високообразовен кадар на 

домашниот и на странскиот туристички и економски пазар. 

        Декан  

Проф. д-р Никола В. Димитров 
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Формирање на Универзитетот и Факултетот за туризам и бизнис логистика 

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип е основан на 27 март 2007 година со Закон за основање на државен 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2007 година). Тој ден се 

одбележува како патронен празник на Универзитетот. Донесени се и закони за изменување и дополнување на Законот за 

основање на државен Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип: на 30 јуни 2008 година („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 70/2013). 

Универзитетот, во согласност со Статутот (Универзитетски гласник 30/2014), е највисока автономна јавна 

високообразовна, научна, односно уметничка установа, што го обезбедува единството во вршењето и развојот на високото 

образование, науката, уметноста и стручноста, и непосредно преку своите единици од различни студиски подрачја 

пренесува сознанија од повеќе научни, односно уметнички подрачја и дисциплини. 

     Ректорат на Универзитетот од 2014 година       Ректорат на Универзитетот 2007 – 2014 година    

Во присуство на членовите на Матичната комисија на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, претставници од 

студентите, професори и асистенти, како и граѓани на град Штип, Универзитетскиот сенат донесе едногласна одлука за прв 

ректор на Универзитетот да биде избран проф. д-р Саша Митрев, редовен професор на Земјоделскиот факултет, за 

мандатниот период 28.06. 2007 година до јуни 2011 година. 
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За ректор на Универзитетот, со Одлука од Универзитетскиот сенат од 12.05. 2011 година, е избран проф. д-р Саша 

Митрев, редовен професор на Земјоделскиот факултет. 

За ректор, со мандатен период од 15.09. 2015 година до 14.09. 2019 година е избран проф. д-р Блажо Боев, редовен 

професор на Факултетот за природни и технички науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                    

                Проф. д-р Блажо Боев, ректор од 2015 г.                                  Проф. д-р Саша Митрев, ректор од 2007-2015 
 

Факултетот за туризам и бизнис логистика е една од 15 единици кои влегуваат во составот на Универзитетот, 

единици кои вршат високообразовна, научно-истражувачка и уметничка дејност во сите степени на високото образование.  

Факултетот за туризам и бизнис логистика со седиште во Гевгелија и дисперзирани студии во Штип и Скопје, како 

високообразовна единица на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ од Штип, е основан на 15 јули 2008 година, а започна 

со работа на 1 октомври 2008 година. 
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Во првата академска 2008/2009 година Факултетот стартуваше со една студиска програма Туризам во Гевгелија и во 

Штип. Во академската 2009/2010 година почна да се одвива настава уште на две нови насоки – Бизнис логистика во 

Гевгелија и во Скопје, како и на насоката Гастрономија, исхрана и диететика во Штип. 

Во академската 2010/2011 година се отвори нова студиска програма по Гастрономија, исхрана и диететика во 

Скопје. 

Во академската 2012/2013 година се отвори и уште една нова студиска програма Хотелско- ресторанска во Штип и 

во Скопје. Од 2013/2014 година започна со работа нова студиска програма по Бизнис администрација во Гевгелија и во 

Скопје.

Хотел „Пелагонија“, седиште на ФТБЛ 

во Гевгелија од 2008–2010 

Економски факултет, седиште на ФТБЛ во 

Штип од 2008–2011 
Пионерски дом, седиште на ФТБЛ во 

Гевгелија од 2011–2012 

Од 2011 година Факултетот реализира и втор циклус студии со Студиска програма по Меѓународен туризам, од 

2012 година и втор циклус студии по студиска програма Бизнис логистика, а од 2015 година и втор циклус студии по 

Студиска програма Гастрономија, исхрана и диететика. Од 2015 година стартува и трет циклус студии на Студиска 

програма Туризам и угостителство. 

Од 2017 година на прв циклус студии акредитирани се нови студиски програми по Туризам, Бизнис логистика, 

Хотелско-ресторанска и Бизнис администрација, а од 2018 година и Студиската програма Гастрономија и исхрана. Во 

2017 година на втор циклус студии акредитирани се нови студиски програми – Меѓународен туризам и Бизнис логистика. 

Во 2017 година на трет циклус студии акредитирана е и нова Студиска програма – Туризам и угостителство. 

Со отворањето на новите студиски насоки се создадоа можности да студираат студенти безмалку од сите градови на 

Република Македонија. 
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Во согласност со Правилникот на Факултетот за туризам и бизнис логистика постојат следниве катедри: 

 Туризам, раководител проф. д-р Златко Јаковлев;

 Гастрономија, исхрана и диететика;

 Хотелско-ресторанска;

 Бизнис логистика, раководител проф. д-р Драшко Атанасоски;

 Бизнис администрација, раководител доц. д-р Зоран Темелков.

Во текот на десетте години на ФТБЛ во прв циклус студии студирале 6913 студенти и дипломирале 1344 студенти,

во втор циклус студии студирале 107 студенти, а магистирале 18 студенти, на трет циклус студии се запишале 15 студенти. 

Табела: Бројно движење на запишани студенти во прва година од 2008/09 до 2017/18 год., гледано по места на студирање
Учебна година Гевгелија Штип Скопје Вкупно 

2008/2009 101 56 / 157 

2009/2010 302 133 258 693 

2010/2011 193 133 433 759 

2011/2012 154 177 703 1034 

2012/2013 63 134 858 1055 

2013/2014 73 103 576 752 

2014/2015 56 163 669 888 

2015/2016 43 130 432 605 

2016/2017 32 120 398 550 

2017/2018 30 90 300 420 

Вкупно 1047 1239 4627 6913 

Функција прв декан на Факултетот за туризам и бизнис логистика ја вршеше проф. д-р Нако Ташков избран во 2008 

година, реизбран во 2011–2015 година, а од 15.09.2015 функцијата декан ја има проф. д-р Никола В. Димитров. 

      Функцијата прв продекан за настава на Факултетот за туризам и бизнис логистика ја вршеше проф. д-р Никола В. 

Димитров избран во 2009 год., реизбран во 2011–2015 год., а од март 2015 год. продекан е вон. проф. д-р Дејан 

Методијески. 
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    проф. д-р Никола В. Димитров, декан од 2015 г.                 проф. д-р Нако Ташков, декан 2008–2015 г. 

                                                   
        вон. проф. д-р Дејан Методијески, продекан од 2015 г.          проф. д-р Никола В. Димитров, продекан 2009 – 2015 г. 
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Наставен и соработнички кадар на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
 

Бројот на вработени на Факултетот за туризам и бизнис логистика изнесува 26 лица, од кои 3 редовни, 7 вонредни 

професори, 8 доценти, 3 асистенти докторанди, 2 технички секретари и 3 референти по студентски прашања. 

 Наставната дејност на Факултетот за туризам и бизнис логистика ја изведуваат: 

 редовни професори:  

-   д-р Нако Ташков, за редовен професор избран во 2018 г., за вонреден професор избран во 2013 г., за доцент избран  

    2008 г.; за декан избран во 2009 година, реизбран во 2011-2015 г.; 

-   д-р Никола В. Димитров, за редовен професор избран во 2018 г., за вонреден професор избран во 2013 г., за доцент  

    избран 2008 г.; за декан избран 2015 г., за продекан избран 2009 г., реизбран во 2011-2015 г.; 

- д-р Златко Јаковлев, за редовен професор избран во 2018 г., за вонреден професор во 2013 г., за доцент избран 2008 

година. 
 

 вонредни професори:  

- д-р Цане Котески, за вонреден професор избран во 2015 г., за доцент избран во 2010 г.; 

- д-р Билјана Петревска, за вонреден професор избрана во 2015 г., за доцент избрана во 2010 г.; 

- д-р Елизабета Митрева, за вонреден професор избрана во 2016 г., за доцент избрана во 2011 г.; 

- д-р Мичо Апостолов, за вонреден професор избран во 2016 г., за доцент избран во 2011 г.; 

- д-р Драшко Атанасоски, за вонреден професор избран во 2016 г., за доцент избран во 2011 г.; 

- д-р Мимоза Серафимова, за вонреден професор избрана во 2016 г., за доцент избрана во 2011 г.; 

- д-р Дејан Методијески, за вонреден професор избран во 2017 г., за доцент избран 2012 г., продекан од март 2015 

година.  
 

 доценти:  

- доц. д-р Александра Жежова, избрана во 2014 г.; 

- доц. д-р Марија Магдинчева-Шопова, избрана во 2014 г.; 

- доц. д-р Тања Ангелкова Петкова, избрана во 2014 г.; 

- доц. д-р Зоран Темелков, избран во 2015 г.; 

- доц. д-р Татјана Бошков, избрана во 2015 г.; 

- доц. д-р Оливер Филипоски, избран во 2017 г.; 

- доц. д-р Душко Јошески, избран во 2017 г.; 

- доц. д-р Наташа Митева, избрана во 2018 г. 
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 асистенти докторанти:  

- асс. м-р Душица Санева, избрана во 2011 г., реизбрана во 2015 г.; 

- асс. м-р Анета Стојановска Стефанова, избрана во 2015 г.; 

- асс. м-р Цветанка Ристова, избрана во 2017 г. 
 

 технички секретар:  

- Павлина Минова Ичева, Гевгелија;      

- Ивана Шоповска, Скопје; 

 правник: д-р Билјана Цоневска Гуњовска. 

 референти по студентски прашања:  

- Павлина Минова Ичева, Гевгелија; 

- Владимир Митев, Штип; 

- Ивана Шоповска, Скопје; 

- Цветанка Матракоска, Скопје; 

- Елена Ваканска, Скопје. 

Редовни професори 

           
                     д-р Нако Ташков                                    д-р Никола В. Димитров                                д-р Златко Јаковлев 
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Вонредни професори 

               
                                            д-р Цане Котески               д-р Билјана Петревска              д-р Елизабета Митрева  
      

            
       д-р Драшко Атанасоски           д-р Мимоза Серафимова             д-р Мичо Апостолов              д-р Дејан Методијески 
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Доценти  

              
         д-р Александра Жежова              д-р Марија М. Шопова     д-р Тања Ангелкова Петкова          д-р Зоран Темелков 

              
          д-р Татјана Бошков              д-р Оливер Филипоски                  д-р Душко Јошески                     д-р Наташа Митева 
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Стручни соработници – асистенти: 

 м-р Душица Санева  м-р Анета Стојановска Стефанова      м-р Цветанка Ристова 

Технички секретари (2008/9-2017/18): 

Павлина Минова Ичева (Гевгелија), Ивана Шоповска (Скопје). 

Студентска служба (2008/9-2017/18): 

Павлина Минова Ичева, Катерина Делева (Гевгелија); Маријо Параклиев, Владимир Митев (Штип); 

Огнен Алексовски, Ивана Шоповска, Цветанка Матраковска, Елена Ваканска (Скопје). 

Секретар/ правник:  

Александар  Илиевски (2008), Ванчо Павлов (2009-2012), Наде Донева (приправник, 2010),   

д-р Билјана Цоневска Гуњовска (2012 до денес), Игор Ефтимов (септември 2018, привремена замена) 
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Ангажирани насловни доценти 

(2008/9-2017/18): 

доц. д-р Никола Цуцулески 

доц. д-р Небојша Вуковиќ 

доц. д-р Соња Ризоска Јовановска 

доц. д-р Снежана Бардарова 

доц. д-р Катерина Кареска 

доц. д-р Игор Тантуровски 

Ангажирани надворешни професори, соработници и стручњаци од пракса (2008/9-2017/18): 

проф. д-р Науме Мариновски 

проф. д-р Трајан Дојчиновски 

проф. д-р Маргарита Матлиевска 

проф. д-р Зоран Десподов 

проф. д-р Мирјана Голомеова 

проф. д-р Круме Николовски 

проф. д-р Ацо Кузелов 

проф. д-р Крсте Шајновски 

проф. д-р Љупчо Сотировски 

проф. д-р Александар Костадиновски 

проф. д-р Зоран Здравев 

проф. д-р Ристо Фотов 

проф. д-р Лазар Лазаров 

проф. д-р Марија Ацковска 

проф. д-р Неда Петреска Ангеловска  

проф. д-р Ивица Јосифовиќ  

проф. д-р Кирил Барбареев  

проф. д-р Сузана Џамтовска Здравковска 

проф. д-р Ристе Темјановски 

проф. д-р Георги Мичев 

проф. д-р Билјана Ивановска 

виш лектор м-р Снежана Кирова  

проф. д-р Толе Белчев 

проф. д-р Ева Ѓорѓиевска  

проф. д-р Стеван Алексовски 

вон. проф. д-р Петар Намичев 

вон. проф. д-р Билјана Митеска Попеска  

вон. проф. д-р Сања Костадиновиќ 

Величковска  

доц. д-р Оливера Трајковска 

доц. д-р Дарко Андроников  

лектор. м-р. Наталија Поп Зариева  

асс. м-р Кристијан Џамбазовски 

асс. м-р Александар Цуцулески 

асс. м-р Иван Марковски 

асс. м-р Владимир Китанов 

асс. м-р Снежана Бардарова 

асс. м-р Кристина Ковачевиќ 

доц. д-р Весна Продановска 

кореспондент Костадин Голаков 

асс. м-р Надица Негриевска 

асс. м-р Марија Тодорова 

асс. м-р Марица Тасевска  

асс. м-р Марија Крстева  

асс. м-р Катерина Костова 

асс. м-р Александар Крстев 

асс. м-р Елена Гелова 

лаборант Наташа Иванова 

лаборант Катерина Делева 

кореспондент Наташа Велковска 

м-р Бранко Бизоев - стручњак од практика 

м-р Ристо Котев – стручњак од практика  

м-р Зоран Николовски – стручњак од практика 

проф. Вера Светозаревиќ  

проф. Јован Самарџиев  

проф. Лимонка Арминовска - стручњак од 

практика 
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Научно-издавачка дејност 

 Р. бр. Автори Наслов Година 

1. Димитров Никола Географија на население со демографија 2018 

2. Димитров Никола, Методијески Дејан, Котески 

Цане, Петкова Ангелкова Тања 

Религиозен туризам 2018 

3. Методијески Дејан, Димитров, Никола Рурален туризам – политика и развој 2018 

4. Димитров Никола, Митрева Елизабета, 

Серафимова Мимоза 

Методологија на научно-истражувачката работа (наука и практика) 2018 

5. Димитров Никола, Ташков Нако, Јаковлев Златко, 

Котески Цане, Петревска Билјана, Методијески 

Дејан 

Прирачник за полагање на стручен испит за туристички водич 2018 

6. Димитров Никола, Ташков Нако, Јаковлев Златко, 

Котески Цане, Петревска Билјана, Методијески 

Дејан 

Прирачник за полагање на стручен испит за туристички придружник 2018 

7. Димитров Никола, Ташков Нако, Јаковлев Златко, 

Котески Цане, Петревска Билјана, Методијески 

Дејан 

Прирачник за полагање на стручен испит за раководење со туристичка агенција 2018 

8. Методијески Дејан, Филипоски Оливер, Ташков 

Нако, Митрева Елизабета 

Менаџмент на мени во ресторанското работење 2018 

9. Методијески Дејан, Филипоски Оливер, Ташков 

Нако, Митрева Елизабета 

Менаџмент со кетеринг операции во хотелскиот и ресторанскиот бизнис 2018 

10. Ташков Нако, Методијески Дејан Учебник по хотелиерство 2018 

11. Котески Цане Туристичка картографија 2018 

12. Котески Цане Практикум по туристичка картографија 2018 

13. Митрева Елизабета Принципи на маркетинг 2018 

14. Димитров Никола, Вељанов Трајан Од анови до хотели од меани до ресторани 2017 

15. Димитров Никола, Намичев Петар Анови и каравансарии 2017 

16. Димитров Никола, Шопова Магдинчева Марија, 

Петкова Ангелкова Тања, Јаковлев Златко, Котески 

Цане, Јошески Душко, Мицева Магдалена 

Водич за културното наследство на Општина Гевгелија 2017 

17. Чингоски Влатко, Петревска Билјана, Гелев Сашо, 

Голубовски Роман, Цитклушева Д. Билјана, 

Трајков Никола 

Енергетска ефиканост и еколошките унапредувања во хотелската индустрија 2017 
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18. Петревска, Билјана Економика на туризам и угостителство 2017 

19. Митева Наташа, Митрева Елизабета Менаџмент на човечки ресурси 2017 

20. Митева Наташа, Митрева Елизабета Практикум по менаџмент на човечки ресурси 2017 

21. Шопова М. Марија Современо претприемништво 2017 

22. Шопова М. Марија Практикум по современо претприемништво 2017 

23. Петревска Билјана, Шопова М. Марија Економика на претпријатие (интерна скрипта) 2017 

24. Стефанова С. Анета, Атанасоски Драшко Царинска управна постапка 2017 

25. Методијески, Дејан, Ацковска, Марија, Ангеловска 

П. Неда, Филипоски Оливер 

Еко туризам 2017 

26. Методијески Дејан, Ацковска Марија, Ангеловска 

П. Неда, Филипоски Оливер 

Економика и организација на угостителството 2017 

27. Ташков Нако, Вуковиќ Небојша, Санева Душица Гастрономија 2017 

28. Петревска Билјана, Петревска Лилјана Деловно планирање 2017 

29. Митрева Елизабета Менаџмент на средни мали бизниси 2017 

30. Методијески Дејан, Петкова А. Тања, Цуцулевски 

Никола 

Информатички системи во угостителството и туризмот 2017 

31. Методијески Дејан, Петкова А. Тања, 

Цуцулевски Никола 

Практикум по информатички системи во угостителството и туризмот 2017 

32. Петкова А. Тања, Методијески Дејан, 

Цуцулевски, Никола 

Истражување на туристичкиот пазар 2017 

33. Петкова А. Тања, Методијески Дејан, Цуцулевски 

Никола 

Практикум по истражување на туристичкиот пазар 2017 

34. Бошков Татјана Меѓународни финансии 2017 

35. Јошески Душко, Апостолов Мичо Микроекономија и Макроекономика (избрани теми) 2017 

36. Јошески Душко, Апостолов Мичо Практикум по микроекономија и Макроекономика (избрани теми) 2017 

37. Стефанова С. Анета, Атанасоски Драшко Право на договорите во меѓународниот промет 2017 

38. Стефанова С. Анета, Атанасоски Драшко Практикум по право на договорите во меѓународниот промет 2017 

39. Бошков Татјана Практикум по меѓународни финансии 2017 

40. Методијески Дејан, Филипоски Оливер Безбедност и контролиг во туризмот и угостителството 2016 

41. Методијески Дејан, Филипоски Оливер Практикум по безбедност и контролиг во туризмот и угостителството 2016 

Туристички дестинации 

43. Златко Јаковлев Анимација во туризмот – теорија и практика 2016 

42. Димитров Никола, Петкова А. Тања 2015 
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43. Димитров Никола, Петкова А. Тања Практикум по туристички дестинации 2015 

44. Ташков Нако, Белчев Толе, Митрева Елизабета Современ лексикон за менаџери и економисти во бизнис логистиката 2015 

45. Темјановски Ристе, Атанасоски Драшко Меѓународен транспорт и шпедиција 2015 

46. Ташков Нако, Бошков Татјана Практикум по угостителство – умешност и занимање 2015 

47. Апостолов Мичо Дизајнирање на дистрибутивни мрежи и примени во е-бизнисот 2015 

48. Апостолов, Мичо Дизајн на мрежа во системот на снабдување 2015 

49. Серафимова Мимоза Култура на изразување и комуникација 2015 

50. Серафимова Мимоза Практикум по култура на изразување и комуникација 2015 

51. Мицевски Трајко, Чабулева Костадинка, 

Јошески Душко 

Практикум по економетрија 2015 

52. Ташков Нако, Методијески Дејан Термален туризам 2014 

53. Ташков Нако, Митрева Елизабета Организациско однесување 2014 

54. Ташков Нако, Кузелов Ацо Познавање на стоката 2014 

55. Димитров Никола, Котески Цане Туристичка географија 2014 

56. Димитров Никола, Котески Цане Практикум по туристичка географија 2014 

57. Димитров Никол, Колевска Наташа Практикум по просторно планирање 2014 

58. Димитров Никола, Котески Цане Географски основи на просторното планирање 2014 

59. Димитров Никола, Петкова А. Тања Менаџмент на туристички дестинации 2014 

60. Котески Цане, Јаковлев Златко Маркетинг во угостителското работење 2014 

61. Петревска Билјана Економика на угостителство и туризам 2014 

62. Петревска Билјана Практикум по економика на угостителство и туризам 2014 

63. Митрева Елизабета, Шопова М. Марија Маркетинг на пазарот 2014 

64. Митрева Елизабета, Филипоски, Оливер Практикум по менаџмент на мали и средни бизниси 2014 

65. Темјановски Ристе, Атанасоски Драшко, 

Филипоски Оливер 

Логистички системи 2014 

66. Мицевски Трајко, Чабулева Костадинка, 

Јошески Душко 

Економетрија со примена на microfit 2014 

67. Стефанова С. Анета, Атанасоски Драшко Европски и регионални искуства во делот на транспортната политика 2014 

68. Ташков Нако, Методијески Дејан, Димитров 

Никола 

Пракса во хотелско-угостителски објекти 2014 
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69.  Апостолов Мичо Фискален систем 2014 

70.  Апостолов Мичо Практикум по фискален систем 2014 

71.  Димитров Никола Демографија 2013 

72.  Котески Цане, Китанов Владимир Сообраќај во туризмот 2013 

73.  Котески Цане, Китанов Владимир Практикум по сообраќај во туризмот 2013 

74.  Атанасоски Драшко, Бардарова Снежана,  

Филипоски Оливер 

Електронски практикум за пополнување ЕЦЦ 2013 

75.  Серафимова Мимоза Потреба и ефекти од трансферот на обуките од образованието – современи менаџерски 

пристапи 

2013 

76.  Жежова Александра Психологија во туризмот 2013 

77.  Темелков Зоран Фискален систем 2013 

78.  Темелков Зоран Практикум по фискален систем 2013 

79.  Шајновски Крсте 

Бошков Татјана 

Политика на девизен курс 2013 

80.  Јаковлев Златко, Ковачевиќ Кристика Практикум по анимации во туризмот 2013 

81.  Митрева Елизабета, Филипоски Оливер Менаџмент на мал и среден бизнис 2013 

82.  Митрева Елизабета Претприемништво 2013 

83.  Котески Цане Меѓународен туризам (интерна скрипта) 2013 

84.  Котески Цане Сообраќај во туризмот (интерна скрипта) 2013 

85.  Котески Цане Туристичка картографија (интерна скрипта) 2013 

86.  Јаковлев Златко Туристичкиот криминалитет и неговите специфичности 2013 

87.  Јаковлев Златко, Китанов Владимир Туристичките вредности на Охрид 2013 

88.  Атанасоски Драшко, Филипоски Оливер Основи на логистиката 2012 

89.  Методијески Дејан Туризмот во руралните средини 2012 

90.  Ташков Нако, Методијески Дејан Скрипта по хотелиерство 2012 

91.  Мицевски Трајко, Јаковлев Златко Менаџмент во туризмот 2012 

92.  Ташков Нако Исхрана и диететика (интерна скрипта) 2012 

93.  Ташков Нако Менаџмент на производство на храна (интерна скрипта) 2012 

94.  Ташков Нако Производствен процес во угостителството (интерна скрипта) 2012 

95.  Методијески Дејан Интерен практикум по патнички агенции 2012 
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96.  Методијески Дејан Интерен практикум по маркетинг во угостителството 2012 

97.  Атанасоски Драшко Внатрешна трговија и логистика (интерна скрипта) 2012 

98.  Атанасоски Драшко Мрежен систем на продажба (интерна скрипта) 2012 

99.  Атанасоски Драшко Проценка и надомест на штета (интерна скрипта) 2012 

100.  Атанасоски Драшко Царинска тарифа и управна постапка (интерна скрипта) 2012 

101.  Атанасоски Драшко Интерен практикум по царинска тарифа и управна постапка 2012 

102.  Петревска Билјана Практикум по математика во угостителството 2012 

103.  Јаковлев Златко Анимации во туризмот  2011 

104.  Димитров Никола, Маркоски Благоја Теренска настава – прирачник по географија 2011 

105.  Димитров Никола Демографија (интерна скрипта) 2011 

106.  Димитров Никола Географски основи на просторно планирање 2011 

107.  Ташков Нако, Методијески Дејан Практикум по термален туризам 2011 

108.  Котески, Цане Истражување на туристичкиот пазар (интерна скрипта) 2011 

109.  Котески Цане Меѓународен туристички пазар (интерна скрипта) 2011 

110.  Котески Цане Економика во сообраќајот (интерна скрипта) 2011 

111.  Котески Цане Културна на однесување  (интерна скрипта) 2011 

112.  Петревска Билјана Планирање во туризмот 2011 

113.  Петревска Билјана Економика на туризмот во Македонија 2011 

114.  Јаковлев Златко, Ангелкова Тања Слободно време и алтернативен туризам (интерна скрипта) 2011 

115.  Димитров Никола Географија на население (демографија) 2010 

116.  Димитров Никола Културно наследство (интерна скрипта) 2010 

117.  Ташков Нако Техника на послужување 2009 

118.  Димитров Никола Просторно планирање (интерна скрипта) 2009 

119.  Димитров Никола Ресторански менаџмент (интерна скрипта) 2009 

120.  Јаковлев Златко Маркетинг во туризмот (интерна скрипта) 2009 

121.  Јаковлев Златко Слободно време и алтернативен туризам (интерна скрипта) 2009 
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Факултетска соработка, проекти, пракса и конференции 
 

Факултетот за туризам и бизнис логистика има потпишано договори за соработка со Факултетот за 

туризам и угостителство – Охрид при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултетот за 

хотелиерство и туризам – Врњачка Бања, Универзитет Крагуевац, Р. Србија, Факултетот за природни науки, 

Катедра за географија, Универзитет „Епископ Константин Преславски“ – Шумен, Р. Бугарија, Факултетот за 

туристички и хотелиерски менаџмент, Универзитет „Сингидунум“ во Белград, Р. Србија и со Општина Гевгелија. 

Професори и соработници од ФТБЛ ги реализираа следните меѓународни проекти: „Developing a model for 

performance improvement of business processes by an application of benchmarking strategy based upon examples of 

innovation“, „Shaping the future education in tourism – Еразмус + Еразмус + проект, KA2 - Cooperation for Innovation 

and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for higher education“, “Shaping the Future Education in 

Tourism – FET“; „COST Action IS1204 “Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services”, „Congressional network and 

centre for vocational training and technical skills“ (Конгресен центар и Центар за доживотно учење и подобрување 

на вештини на Плачковица, 1355 м.н.в.) и други. 

Професори и соработници на ФТБЛ реализираа над 10 универзитетски интерни проекти: „Историско-

географски развој на туризмот и угостителството во Република Македонија“, „Детерминирање на туристичките 

настани во источниот регион на Република Македонија“, „Можности и методи за замена и заштеда на енергија и 

зголемување на енергетската ефикасност во хотелската индустрија“, „Модел за подобрување на перформансите 

во хотелската индустрија и туризмот во Македонија“, „Можности и перспективи за развој на туризмот во сливот 

на Црна Река“, „Емпириско истражување за вреднување и одржливост на туристичко-гастрономските 

специфичности на Брегалничкиот регион“, „Иновативен пристап во развојот на културниот туризам во Општина 

Гевгелија“, „Одбележување на препознатливи производи, локалитети, објекти, настани од значење за туризмот во 

Република Македонија“, „Евиденција на сите туристички потенцијали во регионите на Република Македонија“, 

„Развој на манастирски туризам во Република Македонија“, „Тур ретур“ и други. 

Студентите од ФТБЛ во текот на студирањето реализираат професионална пракса во хотели, туристички 

агенции, ресторани, осигурителни и шпедитерски компании, банки, јавна администрација и други претпријатија 

и институции во повеќе места низ Република Македонија. Забележителен интерес кај студентите побуди 

професионалната пракса реализирана од 2011/12 до 2013/14 година во Германија, Шпанија и Грција. 

http://eprints.ugd.edu.mk/15805/
http://eprints.ugd.edu.mk/15805/
http://eprints.ugd.edu.mk/15805/
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Деканот проф. д-р Нако Ташков со студенти од ФТБЛ на натпревар по гастронимија во Германија 

      
Деканот проф. д-р Нако Ташков со студенти од ФТБЛ на професионална пракса во Палма де Мајорка, Шпанија 

 

 



26 
 

ФТБЛ реализира две домашни и две меѓународни конференции. Од конференциите се објавени зборници. 
 

  

Challenges of tourism and business logistics in the XXI century Vol 3, No 

1, 2018 

Состојби и перспективи во туризмот, економијата и бизнис 

логистиката во Република Македонија Vol 2, No 1, 2017 

  

Состојби и перспективи во туризмот, економијата и бизнис 

логистиката во Република Македонија Vol 1, No 1, 2016 

Туризмот во Дојранскиот регион 2012, Vol 1, No 1, 2015 
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Наставен центар Гевгелија 
 

Факултет за туризам и бизнис логистика – седиште Гевгелија 

Ул. „7ми Ноември бб“, 1480 Гевгелија 

Технички секретар:  

Павлина Минова Ичева 

Студентски прашања:  

Павлина Минова Ичева 

Предавањата на Факултетот во Гевгелија, 

од 2013/2014 година се одржуваат во нов објект. 

Во објектот има 5 предавални, еден кабинет по 

информатика со 20 компјутери, една просторија за 

библиотека и 2 простории за наставнички и 

соработнички кадар и една за административен 

персонал.  

 

 

 

 

 

  Влезот и дворот на објектот на ФТБЛ во Гевгелија 
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                               Предавална во наставен центар Гевгелија         Предавална во наставен центар Гевгелија 

    

                               Канцеларија на Студентски прашања            Канцеларија на наставнички и соработнички кадар 
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                            Дворот на наставен центар (НЦ) Гевгелија                                                Библиотека  

    
     Студенти во ходникот во НЦ Гевгелија                  Дел од вработените во ФТБЛ пред Наставен центар Гевгелија 
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                 Дел од вработените во деканската канцеларија                Седница на Наставно-научен совет во Гевгелија 

    

Работен состанок во Гевгелија 
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Наставен центар Штип 

Факултет за туризам и бизнис логистика – дисперзирани студии 

Кампус 4, 2000, Штип 

Студентски прашања: 

Владимир Митев 

Секретар на Факултет за туризам и бизнис логистика: 

д-р Билјана Цоневска-Ѓуњовска 

 

Предавањата на Факултетот во 

Штип, од 2011/2012 година се одржуваат 

во Кампус 4. Во објектот, Факултетот 

располага со 1 амфитеатар и 4 

предавални, а за наставничкиот, 

соработничкиот и административниот 

кадар има 6 канцеларии. Со просторот на 

Кампус 4 располагаат два факултети, 

Факултетот за туризам и бизнис 

логистика и Филолошкиот факултет.  

 

 

                                           Кампус 4, Штип 
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Амфитеатар и дел од предавалните во Кампус 4, Штип 

   

Главниот ходник, книжарницата и библиотеката во Кампус 4, Штип 
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        Фрлање капи на дипломираните студенти пред Кампус 4          Деканот со техничките секретари и референти  

             

Дел од вработените на ФТБЛ присутни на свечено доделување дипломи 
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ФТБЛ организатор на конференција во Кампус 4, Штип 

                                  

   Студенти од втор циклус студии, Кампус 4, Штип                                  Референтот на Студентски прашања во Штип 
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Студенти и професори на апсолвентска вечер, генерација 2017 година, Штип  
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Конгресен центар на Плачковица 

Универзитетот и ФТБЛ со меѓународен проект финансиран од Европската унија за прекугранична соработка меѓу 

Бугарија и Македонија, го реновира ресторанскиот дел на поранешното детско одморалиште во Конгресен центар и Центар 

за доживотно учење и подобрување на вештини. Денес, Центарот располага со амфитеатар, кујна, ресторан и камин сала. 

Во Центарот студентите реализираат практична настава, полагаат завршни и дипломски испити, а се организираат и 

натпревари по гастрономија. За целосна функционална адаптација на Центарот потребно е оспособување и на хотелскиот 

дел што најверојатно ќе биде помогнато со финансиски средства на друг проект. 

    

 

Конгресен центар на Плачковица, амфитеатар, камин сала, кујна и ресторан 
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Наставен центар Скопје 

Факултет за туризам и бизнис логистика – дисперзирани студии 

ул. „Александар Македонски“ бр. 24, 1000, Скопје 

Технички секретар: 

Ивана Шоповска 

Студентски прашања:  

Цветанка Матраковска 

Елена Ваканска 

Библиотекар:  

Роза Јовановска 

Во Наставниот центар во Скопје, 

Факултетот располага со 8 предавални, еден 

кабинет по информатика со 20 компјутери, една 

лабораторија – кујна за готвење, една предавална 

по сомерилиерство, 5 канцеларии за наставен и 

соработнички кадар и една канцеларија за 

административен персонал. 

 

 

                               Наставен центар Скопје 
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Дел од предавалните во Наставниот центар (НЦ) во Скопје 
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                         Главниот ходник во НЦ Скопје                                           Библиотека во НЦ Скопје 

 
Лабораторија по готварство во НЦ Скопје 
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Кабинет по сомелиерство, НЦ Скопје                                     Кабинет по информатика, НЦ Скопје 

 
       Сала за одбрана на дипломски работи, НЦ Скопје      Технички секретар и референти за Студентски прашања 
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             Седница на Наставно-научен совет во Скопје               Работилница за изработка на стратегија на ФТБЛ, НЦ Скопје 

        

Работен состанок со работилница за изработка на стратегија на ФТБЛ, НЦ Скопје 
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Промоција на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
 

     

     
Флаери на ФТБЛ за промоција 
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Делење промотивен материјал на ФТБЛ во Скопје 
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Делење промотивен материјал на ФТБЛ во Гостивар 

 

Професори, соработници и студенти учесници во промоција на ФТБЛ во средното училиште во Гевгелија 
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Активности на факултетот гледано по години 

Прва година 2008/2009 

Факултетот за туризам и бизнис логистика започна со 12 вработени лица, од кои 3 професори, 2 асистенти, 3 

помлади асистенти, 1 лаборант, 1 технички секретар и 2 референти за Студентски прашања. 

Во согласност со Правилникот на Факултетот се формираа следниве катедри: 

 Kaтедра за туризам, Катедра за гастрономија, исхрана и диететика и Катедра за бизнис логистика. 

Од академската 2008/2009 година со работа започна само Катедрата за туризам, а за преостанатите две катедри беше 

планирано да започнат со работа во 2009/2010 година. 

          Факултетот за туризам и бизнис логистика во првата година стартуваше со вкупно 157 редовни и вонредни студенти, 

од кои 101 во Гевгелија и 56 во Штип, сите на насоката Туризам. Предавањата на Факултетот, за почеток, привремено се 

одржуваа во просториите на хотел „Пелагонија“ во Гевгелија и во просториите на Економскиот факултетот во Штип.  
 

Активности: 

- Учество на деканот доц. д-р Нако Ташков на Работилница на тема „Потенцијалите за развој на алтернативни форми 

на туризам“, Штип, 2008 година; 

- Учество на деканот доц. д-р Нако Ташков на Работилница за изработка на Туристички акционен план за општините 

Штип и Карбинци, 12-14 ноември 2008 година, Струга; 

- Од 17 до 19 јануари 2009 во Струга, екипа од 6 студенти на Факултетот, предводени од деканот доц. д-р Нако 

Ташков, успешно се претстави на Меѓународниот саем за туризам и угостителство, организиран во Хотел „Дрим“ 

во Струга; 

- На 18 ноември 2008 година и на 17 март 2009 година, на акцијата Ден на дрвото поголема група студенти од 

Факултетот во Гевгелија зеде учество за засадување на нови дрвја во месноста Горничет; 

- Од 30 март до 3 април 2009 година Факултетот беше посетен од страна на двајца професори Магиел Венема (Magiel 

Venema) и Тон ван Едмонд (Ton van Edmond) од Универзитетот за применети науки во Бреда, Холандија; 

- Од 24 до 28 март 2009 година, учество на Саем по гастрономија во Истанбул, Турција – нашиот лаборант Душица 

Санева го претставуваше Факултетот за туризам и бизнис логистика и освои златен медал; 

- Изложба на 22 април 2009 година на тема „Туристичко-гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на 

туризмот“. 
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Наставен, соработнички кадар и Студентска служба во Гевгелија                  Седница на Наставно-научен совет на ФТБЛ во Штип 

                            
                Колоквиумска недела на ФТБЛ во Гевгелија                                                           Предавања во Гевгелија 
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Лаборант Душица Санева на Саем по гастрономија во Истанбул, Турција    Студенти од ФТБЛ со учество на „Смоквијада“ во Гевгелија 

                        
      Наградени студенти на гастрономски натпревар во Охрид                            Студенти во акцијата „Ден на дрвото“ во Гевгелија 
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Колоквиумска недела во Штип                                   Соработнички кадар и Студентска служба во Гевгелија 

            
Прва туристичко-гастрономска изложба во Гевгелија 
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Втора година 2009/2010 

 

Бројот на вработени на Факултетот за туризам и бизнис логистика во текот на 2009/2010 година изнесува 11 лица, 

од кои 3 професори, 2 асистенти, 2 помлади асистенти, 1 лаборант, 1 технички секретар и 2 референти во Студентски 

прашања. 

Во академската 2009/2010 година, покрај наведената насока Туризам, студентите добија можност да студираат и на 

уште две нови насоки и тоа на насоката Бизнис логистика во Гевгелија и во Скопје, и на насоката Гастрономија, исхрана и 

диететика во Штип. 

Бројот на запишани студенти во прва година во академската 2009/2010 година изнесува 693, од кои 302 во 

Гевгелија, 133 на дисперзираните студии во Штип и 248 студенти на дисперзираните студии во Скопје. 

На 28.05. 2010 година акредитирана е Студиската програма од вториот циклус двегодишни магистерски студии од 

областа на меѓународен туризам. 

Од 08.10. 2010 година, Министерството за образование и наука му дава согласност на Факултетот за туризам и 

бизнис логистика за организирање на обуки за туристички водич, туристички придружник и раководител на туристичка 

агенција. Факултетот со овој вид на обука започна во 2011 година. 

 

Активности: 

 

- На 5 септември 2009 година Факултетот зеде активно учество на манифестацијата „Смоквијада“ во Гевгелија; 

- Од 18 до 21 ноември 2009 година студентите на Факултетот предводени од асистент м-р Тања Ангелкова го 

посетија Саемот за туризам во Грција; 

- Лаборант Душица Санева, учествува на тренинг курс за планирање и развој на туризмот и менаџмент во Египет;  

- Во февруари 2010 година, Факултетот присуствуваше на Саемот за туризам во Белград; 

- Во април 2010 година беше организирана втората изложба на тема „Туристичко-гастрономска изложба на 

алтернативни форми за развој на туризмот“. 
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      Студенти од ФТБЛ во акцијата „Ден на дрвото“, Гевгелија              Студенти од ФТБЛ на Саем за туризам во Солун, Грција 

              
Дел од вработените од ФТБЛ на Саем за туризам во Белград, Србија        Студенти од ФТБЛ на Саем за туризам во Белград, Србија 
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     Дел од вработените во универзитетскиот ресторан во Штип             Студенти од ФТБЛ во акцијата „Ден на дрвото“, Гевгелија 

                      
Студенти на теренска настава во Негорски Бањи, Гевгелија                      Лаборант Душица Санева на тренинг курс во Египет  
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Трета година 2010/2011 

 

Бројот на вработени на Факултетот за туризам и бизнис логистика во текот на 2010/2011 година изнесува 13 лица, 

од кои 5 професори, 1 асистент, 2 помлади асистенти, 1 лаборант, 1 технички секретар и 3 референти на Студентски 

прашања. 

Во академската 2010/2011 година се отвори нова студиска програма Гастрономија, исхрана и диететика во Скопје. 

Бројот на студенти кои се запишани во академската 2010/2011 година изнесуваше 759 студенти, од кои 193 студенти во 

Гевгелија, 133 студенти во Штип и 433 студенти во Скопје. 

Наставата во Гевгелија за оваа академска 2010/2011 година се реализираше во претходно адаптираниот Пионерски 

дом „Јосип Броз Тито“, а наставата во Штип во зимскиот семестар се реализираше во просторот на Економски факултет, а 

веќе во летниот семестар, Факултетот се пресели во новите простории во Кампус 4. Во Скопје, наставата се реализира во 

сопствен објект, односно во адаптираниот дел од Средното училиште „8-ми Септември“. 

Во текот на ноември 2010 година на Факултетот за туризам и бизнис логистика стартуваше втор циклус – 

постдипломски студии, насока Меѓународен туризам (едногодишни и двегодишни студии) со  9 студенти, од кои 3 редовни 

и 6 вонредни. 

Во текот на јуни 2011 година Факултетот започна со реализирање на проектот „Тур ретур“ кој вклучува обуки и 

полагање за туристички водич, туристички придружник и раководител на туристичка агенција. 

 

Активности: 
 

- Во февруари 2011 година Факултетот присуствуваше на Саемот за туризам во Белград; 

- Во април 2011 година беше организирана третата изложба на тема „Туристичко-гастрономска изложба на 

алтернативни форми за развој на туризмот“; 

- На 9 и 10 мај 2011 година студентите ги посетија музеите во Штип и Гевгелија. Исто така, беа посетени Кежовица, 

Негорска и Катлановска бања; 

- Десетина студенти од Факултетот на 20 август 2011 година учествуваа во петтата „Смоквијада“ во Гевгелија; 

- Од 18 во 22 август 2011 година десет студенти предводени од страна на деканот, доц. д-р Нако Ташков, учествуваа 

на 26-тата Средба на готвачите Лаурентиу во Германија. 
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                         Посета на вработени на Саем за туризам во Белград, Србија 

                            
       Посета на вработени на Саем за туризам во Белград, Србија    Деканот доц. д-р Нако Ташков со студенти на натпревар во Германија  
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Четврта година 2011/2012 
 

Бројот на вработени на Факултетот во текот на 2011/2012 година изнесува 23 лица, од кои 7 професори, 4 асистенти, 

7 помлади асистенти, 2 технички секретари и 3 референти на Студентски прашања. 

Од академската 2011/2012 година започна со работа и Катедрата за бизнис логистика. 

Бројот на студенти во академската 2011/2012 година изнесува 1034 студенти, од кои 154 студенти во Гевгелија, 177 

студенти во Штип и 703 студенти во Скопје. 

Во текот на ноември 2011 година на Факултетот стартуваше втората генерација студенти на втор циклус – 

постдипломски студии, насока Меѓународен туризам (едногодишни и двегодишни студии) со 14 студенти, од кои 8 

редовни и 6 вонредни. 
 

Активности: 
 

- Во периодот од февруари до мај 2012 година, како и во периодот мај – септември 2012 година, односно двапати по 

три месеци, на професионална пракса во Германија беа над 70 студенти од Факултетот; 

- Во периодот мај – септември 2012 година, односно двапати по три месеци, на професионална пракса во Халкидики, 

Грција, беа над 30 студенти од Факултетот; 

- Учество на професори од Факултетот на Меѓународната конференција под наслов “Sustainability of Rural 

Tourism” која се одржа во Белград и Нови Сад од 23 до 25 февруари 2012 година; 

- На 20 април 2012 година во Дојран, под покровителство на градоначалникот на Општината и во организација на 

ФТБЛ, се одржа еднодневна научно-стручна трибина на тема „Туризмот во дојранскиот регион“; 

- Во април 2012 година во хотел „Аполонија“ во Гевгелија беше организирана традицоналната изложба – четврта по 

ред – на тема „Туристичко-гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на туризмот“; 

- Предавање на доц. д-р Дејан Методијески по покана на студентите на Балтик Колеџ, Германија; 

- Организирана посета на студентите од Факултетот на Саемот за транспорт и логистика во Атина предводени од доц. 

д-р Драшко Атанасоски. 
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Доц. д-р Билјана Петревска и м-р Тања Ангелкова на Меѓународна конференција во Нови Сад, Србија  Теренска настава на студенти во Кратово 

     
                      Посета на студенти на Музејот во Штип                           Посета на студенти на Музејот на македонската борба во Скопје 



56 
 

   
       Посета на студенти на Саем за храна АГРОФУД во Скопје     Студенти од ФТБЛ на теренска настава во Бања Банско во Струмица 

   
Посета на студенти на археолошкиот локалитет Скупи во Скопје                   Посета на студенти на Аквадуктот во Скопје 
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            Посета на студенти на Саем за логистика во Скопје                  Посета на студенти на скопскиот аеродром „Александар Велики“ 

       
Првите дипломци на ФТБЛ од студиската 2008/09 година во Гевгелија     Студенти на трибина во Туристичка комора на РМ во Скопје 
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                 Учесници на научно-стручна трибина во Дојран                     Вработените од ФТБЛ во универзитетскиот ресторан во Штип 

               
      Студенти учесници во акцијата „Ден на дрвото“ во Гевгелија                 Четврта туристичко гастрономска изложба во Гевгелија 
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Петта година 2012/2013 
 

Бројот на вработени на Факултетот во текот на 2012/2013 година изнесува 26 лица, од кои 3 вонредни професори, 7 

доценти, 4 асистенти, 7 помлади асистенти, 2 технички секретари и 3 референти на Студентски прашања. 

Бројот на запишани студенти во прва година во академската 2012/2013 година изнесува 1055 студенти, од кои 63 

студенти во Гевгелија, 134 студенти во Штип и 858 студенти во Скопје. 

Во текот на ноември 2012 година на Факултетот стартуваше третата генерација студенти на втор циклус – 

постдипломски студии, насока Меѓународен туризам (едногодишни и двегодишни студии) со 11 студенти, од кои 7 

редовни и 4 вонредни и првата генерација на насока Бизнис логистика (едногодишни и двегодишни студии) со 12 студенти 

од кои 8 редовни и 4 вонредни. 

 

Активности: 
 

- Во периодот февруари – мај 2013 година, како и во периодот мај – септември 2013 година, односно двапати по три 

месеци, на професионална пракса во Германија беа над 274 студенти од Факултетот; 

- Во периодот од февруари – мај 2013 година, како и во периодот мај – септември 2013 година, односно двапати по 

три месеци, на професионална пракса во Мајорка, Шпанија, беа над 50 студенти; 

- Посета на студенти од Факултетот на Нумизматичкиот музеј при Народна банка на Република Македонија на 14 

март 2013 година, предводени од доц. д-р Билјана Петревска; 

- Во април 2013 година, во хотел „Аполонија“ во Гевгелија беше организирана традицоналната изложба – петта по 

ред – на тема „Туристичко-гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на туризмот“; 

- Студентите од Факултетот се активни учесници на „Смоквијада“ во Гевгелија и „Пастрмајлијада“ во Штип; 

- Гостувања на предавачи од „Фалкон Травел“ од Скопје во наставна програма на доц. д-р Дејан Методијески; 

- Гостувања на предавачот господин Марјан Митев, генерален менаџер на „Максан Травел“ од Скопје, во наставна 

програма на доц. д-р Билјана Петревска; 

- Посета на студентите од Факултетот на Хераклеја, Стоби, Скупи и Аквадуктот предводени од доц. д-р Дејан 

Методијески и асс. м-р Оливер Филипоски. 
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Студенти од ФТБЛ на теренска настава во Катлановска Бања во Скопје   Студенти од ФТБЛ пред Офицерскиот дом во Битола 

             
Студенти од ФТБЛ во Музејот на Македонската борба во Скопје    Студенти од ФТБЛ во археолошкиот локалитет Хераклеја во Битола 
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Студенти од ФТБЛ на манифестацијата „Смоквијада“ во Гевгелија      Студенти од ФТБЛ на скопскиот аеродром „Александар Велики“ 

                     
Студенти во разгледување на Скопје, панорамски автобус „Skopje city tour“       Студенти од ФТБЛ на Саемот за туризам во Скопје 
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                                                            Студенти на научно-едукативна екскурзија во Софија, Бугарија 

                  
      Студенти пред црквата „Св. Леонтиј“ во Водоча, Струмица      Посета на студенти од ФТБЛ на Саемот за туризам во Белград, Србија 
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Студенти од ФТБЛ во разгледување на Скопје и Водно 

 

   
   Доделување на признание на деканот од страна на продеканот на ФТБЛ на Петтата туристичко-гастрономска изложба во Гевгелија 
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Шеста година 2013/2014 
 

Бројот на вработени на Факултетот во текот на 2013/2014 година изнесува 26 лица, од кои 3 вонредни професори, 7 

доценти, 4 асистенти, 7 помлади асистенти, 2 технички секретари и 3 референти на Студентски прашања. 

Од 2013/2014 година започна со работа уште една нова Студиска програма по Бизнис администрација во Гевгелија 

и во Скопје, како и Катедрата по гастрономија, исхрана и диететика. 

Бројот на запишани студенти во прва година во академската 2013/2014 година изнесува 752 студенти, од кои 73 

студенти во Гевгелија, 103 студенти во Штип и 576 студенти во Скопје. Наставата во Гевгелија, во текот на 2013/2014 

година, се одржува во нов сопствен и адаптиран објект за потребите на Факултетот. 

Во текот на ноември 2013 година на Факултетот стартуваше четврта генерација студенти на втор циклус – 

постдипломски студии, насока Меѓународен туризам (едногодишни и двегодишни студии) со 14 студенти, од кои 9 

редовни и 5 вонредни, и втората генерација на насоката Бизнис логистика (едногодишни и двегодишни студии) со 20 

студенти од кои 12 редовни и 8 вонредни. 
 

Активности: 

- Во периодот од февруари до мај 2014 година, како и во периодот мај – септември 2014 година, односно двапати по 

три месеци, на професионална пракса во Германија беа над 250 студенти од Факултетот; 

- Во периодот од февруари до мај 2014 година, како и во периодот мај – септември 2014 година, односно двапати по 

три месеци, на професионална пракса во Мајорка, Шпанија, беа над 30 студенти; 

- Во април 2014 година, во хотел „Аполонија“ во Гевгелија, беше организирана традицоналната изложба – шеста по 

ред – на тема „Туристичко-гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на туризмот“; 

- Гостување на предавачот господин Трајан Ангелов, управител на „Логвин Солушнс Македонија“ од клиничката 

настава по предметот Комерцијална логистика кај доц. д-р Билјана Петревска; 

- Студентите од Факултетот се активни учесници на „Смоквијада“ во Гевгелија и „Пастрмајлијада“ во Штип; 

- Гостувања на предавачи од „Вори“ од Гевгелија, „Випро“ од Гевгелија, „Велмар“ од Скопје и „Сивус“ од Скопје во 

наставна програма на доц. д-р Елизабета Митрева; 

- Студентите од Факултетот ја посетија Агенцијата за промоција и поддршка за развој на туризмот на Република 

Македонија на 1 ноември 2013 година предводени од доц. д-р Билјана Петревска; 

- Потпишување на договор за соработка на ФТБЛ со Агенцијата за промоција и поддршка за развој на туризмот на 

Република Македонија. 
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Деканот доц. д-р Нако Ташков на Универзитетот во Батуми, Грузија           Студенти од ФТБЛ на Саем за туризам во Белград, Србија  

                               
Деканот доц. д-р Нако Ташков со практиканти во Мајорка, Шпанија                   Потпишување договор меѓу ФТБЛ и АППТРМ 
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Предавање на ген. менаџер Jorgo Bizekis на Casino Princess во Гевгелија, на г-дин Марко Бислимоски од Регулаторна комисија за енергетика во Скопје  

                                 
Студенти во Етно село „Тимчевски“ и ТВ „Вкусот на традицијата“    Шеста туристичко-гастрономска изложба на ФТБЛ во Гевгелија 
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   Крводарителска акција на ФТБЛ во Скопје         Предавање на г-дин Милан Чулиќ од Центарот за туристички истражувања од Белград 

                     
Студенти од ФТБЛ во Дневниот центар за стари лица во Скопје      Посета на студенти од ФТБЛ на Агенцијата за туризам во Скопје 
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Студенти во Нумизматичкиот музеј на НБРМ во Скопје   Предавање на г-дин Трајан Ангелов, „Логвин Солушнс Македонија“ во Скопје 

              
    Студенти во посета на „Травел Тренинг Центар“ во Скопје            Деканот на Петтиот меѓународен симпозиум во Благоевград 
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       Студенти од ФТБЛ на Саем за туризам во Скопје          Предавање на г-дин Виктор Петков од компанија „ВИПРО“ во Гевгелија 

                          
Теренска настава, црква „Св. Ѓорѓи“, Старо Нагоричане Предавање на г-дин Зоран Николовски, директор на СТУ„Лазар Танев“, Скопје 
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Седма година 2014/2015 

 

Бројот на вработени на Факултетот во текот на 2014/2015 година изнесува 25 лица, од кои 5 вонредни професори, 10 

доценти, 5 асистенти докторанди, 1 асистент, 2 технички секретари и 3 референти на Студентски прашања. 

Од академската 2014/2015 година започна со работа и Катедрата за бизнис администрација. 

Бројот на запишани студенти во прва година во академската 2014/2015 година изнесува 888 студенти, од кои 56 во 

Гевгелија, 163 студенти во Штип и 669 студенти во Скопје. 

Во текот на ноември 2014 година на Факултетот стартуваше петтата генерација студенти на втор циклус – 

постдипломски студии, насока Меѓународен туризам (едногодишни и двегодишни студии) со 16 студенти, од кои 9 

редовни и 7 вонредни, и третата генерација на насока Бизнис логистика (едногодишни и двегодишни студии) со 20 

студенти од кои 10 редовни и 10 вонредни. Во текот на летниот семестар е добиена акредитација на новата Студиска 

програма за втор циклус – Гастрономија, исхрана и диететика, како и акредитација за трет циклус студии – Туризам и 

угостителство. 

За потребите на Факултетот, во текот на академската 2014/2015 година, се реновираше хотелско-ресторанскиот 

објект во Плачковица и тоа кујнскиот и ресторанскиот дел, како и еден амфитеатар. 

 

Активности: 

 

- Во периодот од февруари до мај 2015 година, како и во периодот мај – септември 2015 година, односно двапати по 

три месеци, на професионална пракса во Германија беа околу 200 студенти од Факултетот; 

- Од 27 до 29 март проф. д-р Гералд Ветцел од Германија престојуваше на Факултетот заради доделување на звање 

почесен професор на науки од областа на угостителството и туризмот; 

- Во април 2015 година, во хотел „Аполонија“ во Гевгелија, беше организирана традиционалната изложба – седма по 

ред – на тема „Туристичко-гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на туризмот“; 

- Студентите од Факултетот се активни учесници на „Смоквијада“ во Гевгелија и „Пастрмајлијада“ во Штип; 

- Организирана теренска настава во Кратово, Старо Нагоричане и Кокино. 
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Студенти од ФТБЛ на Туризмијада во Тиват, Црна Гора    Дел од вработените од ФТБЛ на Саемот за туризам во Софија, Бугарија 

                          
Работилница „Акциски план за развој на рурален туризам“ во Лесново                            Студенти на Саемот за туризам во Скопје 
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Студенти од ФТБЛ на практична настава во Германија                 Научна посета на вработени од ФТБЛ во Банско, Бугарија 

                           
Предавање на г-дин Бранко Босилков,Здружение на туристички водичи                Крводарителска акција на ФТБЛ во Скопје 
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                Студенти во посета на пекара Ан-Бла во Штип                        Теренска настава во Катлановска Бања во Скопје 

             
Студенти од ФТБЛ во Меморијалниот центар на АСНОМ, Пелинце        Научна посета на вработени од ФТБЛ во Кавала, Грција 
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       Студенти на тренинг програма во Благоевград, Бугарија                      Научна посета на вработени од ФТБЛ во Црна Гора   

             
Студенти од ФТБЛ пред манастирот „Св. Атанасиј“ во с Лешок    Предавање на менаџментот од компанијата „ДИЕМ ГП“ во Гевгелија 
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     Предавање на г-ѓа Регина Икономовска, Туристичката комора, Скопје        Предавање на г-дин Драган Живалевиќ, Комерцијална банка, Скопје 

            
            Седма туристичко-гастрономска изложба во Гевгелија                            Научна посета на вработени од ФТБЛ во Хрватска  
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Осма година 2015/2016 
 

Бројот на вработени на Факултетот во текот 2015/2016 година изнесува 26 лица, од кои 10 вонредни професори, 6 

доценти, 5 асистенти докторанди, 1 асистент, 2 технички секретари и 2 референти на Студентски прашања. 

Од 2015 година на втор циклус студии стартува Студиската програма Гастрономија, исхрана и диететика и трет 

циклус студии на Студиската програма Туризам и угостителство. 

Бројот на студенти запишани во прва година во академската 2015/2016 година изнесува 605 студенти, од кои 43 

студенти во Гевгелија, 130 студенти во Штип и 432 студенти во Скопје. 

Во текот на ноември 2015 година на Факултетот стартуваше шестата генерација студенти на втор циклус – 

постдипломски студии, насока Меѓународен туризам (едногодишни и двегодишни студии) со 6 студенти, од кои 5 редовни 

и 1 вонреден, четвртата генерација на насока Бизнис логистика (едногодишни и двегодишни студии) со 10 студенти од кои 

4 редовни и 6 вонредни, и првата генерација на насоката Гастрономија, исхрана и диететика (едногодишни и двегодишни 

студии) со 1 редовен студент. Во текот на декември 2015 година стартуваше и првата генерација на трет циклус студии на 

насоката Туризам и угостителство со 6 студенти. 
 

Активности: 

- Научно-истражувачка посета 2 октомври 2015 на Саем за храна, пијалаци и стоки за широка потрошувачка 2015 во 

Скопје, како дел од клиничката настава на Факултетот; 

- Десетина студенти беа учесници на „Туризмијада“ во Шибеник, Хрватска, во периодот од 15 до 18 октомври 2015 

година, на која освоија прва награда во студија на случаи; 

- Студенти од Факултетот предводени од четири професори во периодот од 19 до 21 февруари го посетија Саемот за 

туризам во Белград; 

- Студенти од Факултетот учествуваа на Меѓународниот саем за туризам во Скопје на 15 април 2016 година; 

- Во април 2016 година, во хотел „Аполонија“ во Гевгелија, беше организирана традиционалната изложба – осма по 

ред – на тема „Туристичко-гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на туризмот“; 

- Студенти од Факултетот предводени од двајца професори во периодот од 4 до 8 мај учествуваа на „Туризмијада“ во 

Будва, Црна Гора; 

- Во Штип, на 28 мај 2016 година, се одржа Научно-стручна конференција на тема „Состојби и перспективи во 

туризмот, економијата и бизнис логистиката во Република Македонија“. 
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    Меморандум за соработка помеѓу УГД, ФТБЛ со АЦВ на РМ                       Теренска настава на студенти во Кратово 

          
Проф. д-р Билјана Петревска, Конференција Geobalcanicа,Скопје                    Предавање на г-дин Бојан Танев, „Different“, Скопје 
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        Студенти на теренска настава во Катлановска Бања, Скопје              ФТБЛ организатор на Научно-стручна конференција, Штип 

                             
Предавање на г-дин Ристо Христов, директор на компанијата „4Виртус“, Скопје        Признание за крводарителство на ФТБЛ, Скопје 
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  Студенти пред Лесновски манастир, с. Лесново, Пробиштип       Предавање на г-ѓа Ружица Јовановиќ-Малинковска, Институт за  

                                                                                                                                                   стандардизација, Скопје 

            
ФТБЛ во Комисија на натпревар за средни угостителски и туристички  

                              училишта, Македонски Брод                                Организиран натпревар на бизнис идеи за студенти на ФТБЛ во Скопје 
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Предавање на проф. д-р Назмије Ердоган, Универзитет Башкент, Анкара, Турција     Посета на Министерството за надворешни работи 

            
                   Посета на Народна банка на РМ во Скопје                     Посета на студенти во Сметководствено биро „Ристо Котев“, Гевгелија 
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Предавање на г-ѓа Нина Неданоска, Охридска Банка, Скопје                       Студенти на Саем за храна АГРОФУД во Скопје 

                         
Предавање на доц. д-р Дејан Методијески, СТУ „Лазар Танев“, Скопје   Предавање на м-р Душица Санева, Светски ден на храната, 

                                                                                                                        Детска градинка „Астибо - Цветови“, Штип 
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           Студенти на Саем за туризам во Белград, Србија                            Студенти на Саем за логистика во Атина, Грција 

            
              Студенти на Саем за туризам во Скопје                                  ФТБЛ на манифестацијата „Смоквијада“ во Гевгелија 
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             Студентите на пракса во пекара Ан-Бла во Штип                               Учество на Туризмијада во Тиват, Црна Гора 

     
ФТБЛ организатор на прв натпревар во дестинации, гастрономско и ресторанско работење, 

Конгресен центар на Плачковица 
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Деветта година 2016/2017 

 

Бројот на вработени на Факултетот во текот 2016/2017 година изнесува 27 лица, од кои 10 вонредни професори, 7 

доценти, 3 асистенти докторанди, 1 асистент, 2 технички секретари и 4 референти на Студентски прашања. 

Од април 2016 година за четири студиски програми од прв циклус студии добиена е реакредитација, за две од втор и 

една за трет циклус. Бројот на запишани студенти во прва година во академската 2016/2017 година изнесува 550 студенти, 

од кои 32 студенти во Гевгелија, 120 студенти во Штип и 398 студенти во Скопје. 

Во текот на ноември 2016 година на Факултетот стартуваше седмата генерација студенти на втор циклус – 

постдипломски студии, насока Меѓународен туризам (едногодишни и двегодишни студии) со 7 студенти, од кои 6 редовни 

и 1 вонреден, петтата генерација на насока Бизнис логистика (едногодишни и двегодишни студии) со 7 студенти од кои 4 

редовни и 3 вонредни, и втората генерација на насоката Гастрономија, исхрана и диететика (едногодишни и двегодишни 

студии) со 2 редовни студенти. Во текот на декември 2016 година стартуваше и втората генерација на трет циклус студии 

на насоката Туризам и угостителство со 7 студенти. 

 

Активности: 

- Учество на студенти на гастрономски натпревар и освоено второ и трето место (сребрен и бронзен медал) на 

Меѓународниот гастрономски натпревар одржан во Скопје од 18 до 19 октомври 2016 година; 

- Првата меѓународна конференција за студенти од туризам и угостителство, организирана од студентите на 

Факултетот, се одржа од 3 до 6 ноември 2016 година во Скопје; 

- Учество на студенти и професори на гастрономски натпревар и освоено второ и трето место (сребрен и бронзен 

медал) на Петтиот меѓународен гастрономски натпревар, Широки Бријег, од 23 од 26 ноември 2016 година; 

- Во април 2017 година, во хотел „Аполонија“ во Гевгелија, беше организирана традиционалната изложба – деветта 

по ред – на тема „Туристичко-гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на туризмот“; 

- Во Штип, на 27 мај 2017 година, се одржа и втората Научно-стручна конференција на тема „Состојби и перспективи 

во туризмот, економијата и бизнис логистиката во Република Македонија“; 

- Учество на Вториот натпревар во дестинации, гастрономско и ресторанско работење, организиран од страна на 

Факултетот за туризам и бизнис логистика на 1 јуни 2017 година, Плачковица. 
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      Благодарница на ФТБЛ од Министерство за економија        Деветта туристичко-гастрономска изложба на ФТБЛ во Гевгелија 

                 
Едукација на децата како туристи во ДГ „Детска радост“, Гевгелија         Теренска настава на студенти од ФТБЛ во Кратово 
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ФТБЛ со Еразмус проект за „Обликување на идното образование во туризмот“    ФТБЛ на Меѓународен гастрономски натпревар 

                                                                                                                                                       „Македонија 2016“, Скопје  

     
Проф. д-р Никола Димитров и проф. д-р Билјана Петревска на Меѓународната конференција Geobalcanicа во Скопје 
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Предавање на г-ѓа Катерина Георгиевска, сопственик на „Ранчо и Ванчо на Ката“ во с. Оморани, Велес 

Предавање на г-ѓа Нина Неданоска, Охридска Банка, Скопје 

             
Студенти од ФТБЛ на Интернационалниот конгрес на студенти за туризам и хотелски менаџмент во Нови Сад, Србија  

ФТБЛ на Меѓународната конференција за регионална соработка на Балканската алијанса на хотелски асоцијации (БАХА) во Охрид 
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            ФТБЛ на Меѓународна конференција во Прилеп             Проф. д-р Златко Јаковлев и Проф. д-р Цане Котески на Меѓународна  

                                                                                               конференција во Шумен, Бугарија 

      
Студенти на Меѓународна студентска конференција во Шибеник, Хрватска 

Предавање на г-ѓа Јована Пејиќ, претставник на Swiss Education Group во Скопје 
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Студенти во посета на Централен регистар на РМ, Гевгелија       Студенти на натпреварот за бизнис идеи во Општина Гази Баба, Скопје 

      
  ФТБЛ во посета на Кулинарска академија во Софија, Бугарија     Посета на студенти од ФТБЛ на Травел Тренинг Центар во Скопје 
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                    Студенти на Саем за туризам во Белград, Србија             ФТБЛ со учество на манифестацијата „Смоквијада“ во Гевгелија 

       
                       Студенти на Туризмијада во Тиват, Црна Гора                Студенти од ФТБЛ организатори на Првата интернационална  

                                                              конференција за туризам–култура, гастрономија, вино, алтернативни форми на туризмот во Скопје 
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Деканот проф. д-р Никола В. Димитров со учество на Конференција во Врњачка Бања, Србија 

                                        
ФТБЛ организатор на Меѓународна научно-стручна конференција    ФТБЛ организатор на втор натпревар во дестинации,  

                                                                                                                            гастрономско и ресторанско работење, Плачковица 
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Десетта година 2017/2018 

 

Бројот на вработени на Факултетот во текот 2017/2018 година изнесува 26 лица, од кои 3 редовни, 7 вонредни 

професори, 8 доценти, 3 асистенти докторанди, 2 технички секретари и 3 референти на Студентски прашања. 

Бројот на запишани студенти во прва година во академската 2017/2018 година изнесува 420 студенти од кои 30 

студенти во Гевгелија, 90 во Штип и 300 во Скопје. 

Во текот на ноември 2017 година на Факултетот стартуваше осмата генерација студенти на втор циклус – 

постдипломски студии, насока Меѓународен туризам (едногодишни и двегодишни студии) со 1 редовен студент, и шестата 

генерација на насока Бизнис логистика (едногодишни и двегодишни студии) со 2 редовни студенти. Во текот на декември 

2017 година стартуваше и третата генерација на трет циклус студии на насоката Туризам и угостителство со 4 студенти. 

 

Активности: 

 

- Учество на студенти и професори на II Меѓународна конференција и работилница за студенти од туризам и 

угостителство од 20 до 22 октомври 2017 година во соработка со Општина Гази Баба како коорганизатор во Скопје; 

- Организирана посета на 6 ноември 2017 година во Нузматички музеј на НБРМ на студентите од насоката Бизнис 

логистика во Скопје; 

- Предавања на тема „Како се изгради македонскиот бренд – ГОРСКА“ во Скопје за студентите од насоката Бизнис 

логистика по предметот Менаџмент на мали и средни бизниси; 

- Учество на студенти и професори на манифестацијата „Недела на традицијата Св. Трифун 2018“ во организација на 

Општина Демир Капија; 

- Во април 2018 година, во хотел „Аполонија“ во Гевгелија, беше организирана традиционалната изложба – јубилејна 

десетта по ред – на тема „Туристичко-гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на туризмот“; 

- Учество на студенти и професори на Меѓународниот гастрономски фестивал „Cook & Serve“ на 18 мај 2018 година 

во Конгресниот центар на УГД – Плачковица; 

- Учество на студенти и професори на Меѓународниот гастро-туристички форум од 14 до 17 јуни 2018 година во 

Ниш, Република Србија. 
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Студенти на ICE FESTIVAL 2017 – Innovative culinary experience во Скопје   Доц. д-р Марија Магдинчева Шопова на Меѓународна 

научна конференција во Банско, Бугарија 

      
Професорите на ФТБЛ, вон. проф. д-р Цане Котески, вон. проф. д-р Златко Јаковлев, вон. проф. д-р Билјана Петревска и 

доц. д-р Тања Ангеловска Петковска, на обука за „Туристички дестинации“, предводена од проф. д-р Пиетро Берители од 

Универзитетот во Сент Гален од Швајцарија 
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10-та јубилејна туристичко-гастрономска изложба, Гевгелија      Студенти организатори на натпревар „Cook and Serve“, КЦ-Плачковица 

                  
Соработка на УГД со Универзитетот „Хаџи Лега“, Пеќ, Косово    М-р Цветанка Ристова на „Спортски форум“ во Паничиште, Бугарија 

http://ftbl.ugd.edu.mk/images/2018/06/26-kosovo/2.jpg
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Студенти на Меѓународен гастро-туристички фестивал во Ниш, Србија     Студенти на Интернационален гастрономски натпревар 

                                                                                                                                                      „ГастроМАК 2017“, Скопје 

   
ФТБЛ организатор на Меѓународна научна конференција во Гевгелија, факултативна посета на Дојран 
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Студенти на Националниот кулинарски куп на Бугарија во Пловдив    Студенти организатори на Втората интернационална 

                                                           конференција за туризам-култура, гастрономија, вино, алтернативни форми на туризмот во Скопје 

                         
Студенти на Првиот гастрономски настан „Вкуси ја Гази Баба“, Скопје      Доц. д-р Тања Ангелкова Петкова и м-р Цветанка Ристова на  

                                                                                                                                         Регионален форум за спа и велнес, Белград, Србија 
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Студенти на натпреварот за најдобра бизнис идеја, Министерство за  

                 економија и Агенција за туризам во Скопје                                     Студенти на гастрономски натпревар во Демир Капија 

   
Студенти на Новогодишниот базар во Гевгелија  ФТБЛ дел од Бизнис клубот на Општина Гази Баба 
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ФТБЛ на манифестацијата „Смоквијада“                               Студенти на теренска настава во Негорски Бањи 

        
                    Студенти во Централен регистар, Гевгелија                                Студенти на Саем за туризам во Белград, Србија 
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Студенти на Саем за туризам во Солун и во Воден, Грција 

 

                                                                          
Предавање на г-дин Мајк Блек, директор на компанијата  

„New Destinations Network CIC“ од Ливерпур, Велика Британија          Младен Мицевски, најдобар студент со просек 10 (десет) 
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     Студенти на ФТБЛ на предавање во МНР        Обука на кадидати за авто-такси возачи     Гости на Радио УГДфм со Тони Михалјов 

    
          Учесници на хуманитарна акција                  По јавна одбрана на дипломски труд    Учесници на хуманиратна акција „Мала Радост“ 

 

Дел од активностите на асистент докторанд м-р Анета Стојановска Стефанова 
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Признанија и награди доделени на студенти, соработници и професори на Факултетот за туризам и бизнис 

логистика 

    

       
Дел од благодарници, дипломи, признанија, медаљи и пехари доделени на студенти, соработници и професори од ФТБЛ на разни 

домашни и меѓународни туристички и гастрономски натпревари 




