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Број 0901-1157 /2 
Датум: 22.08.2022 година 
 
 
Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за 

прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на 
продеканот за настава бр. 0901-1157 од 19.08.2022) продеканот за настава 
одобрува и закажува 

 
 
 
 
 

ЈАВНА ОДБРАНА 
 
 

 
на дипломскиот труд под наслов: Апроксимација на CITES стандардите за 

Република Северена Македонија, изработен од Јовица Златевски, број на индекс 
728, на ден 26.08.2022 година во 10 часот, во просториите на предавална 1. 
Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав: 

 
 
 
1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор) 
2. доц. д-р Мирослав Ќосевски (член) 
3. проф. д-р Владимир Петков (член) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                               Продекан за настава, 
 
 

 
                                                                                                      
____________________ 

                                                                                         проф. д-р Ксенија Илиевска 
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Број 0901-1157 
Датум 19.08.2022 година 
 
 

Врз основа на член 33 од Правилата на студирање на интегрирани студии 
од прв и втор циклус (додипломски студии) и на втор циклус студии 
(постдипломски студии) (Универзитетски гласник бр. 554 од 26.07.2021 год.) 
продеканот за настава го донесува следново 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 Се назначува Комисија за за прегледување, оценка и одбрана на 
дипломски труд под наслов Апроксимација на CITES стандардите за Република 
Северена Македонија, изработен од студентот Јовица Златевски, број на индекс 
728, пријавен на датум 06.07.2022 година, во состав: 

1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор) 
2. доц. д-р Мирослав Ќосевски (член) 
3. проф. д-р Владимир Петков (член) 

 
Комисијата во горенаведениот состав е должна во рок од 5 работни дена 

по приемот на изработениот труд истиот да го прегледа и оцени, а образецот за 
напишаниот дипломски труд, секој член одделно пополнет да го предаде до 
продеканот за настава. 

 
 
 

Продекан за настава, 
 

____________________ 
                                                                                    проф. д-р Ксенија Илиевска 
 
Доставено до:  
1. членовите на комисијата 
2. студентот         
3. служба за студентски прашања 
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