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Основни   податоци   за   студиската   програма   и носителот на   студиската 
програма 

Наслов на студиската програма 
Инженерство за заштита на животната и 
работна средина 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

Единица на универзитетот 
Технички факултет – Битола 

Научно поле 
Животна средина (225), Машинство (214) и 
Енергетика (205) 

Научна, стручна или уметничка област 
Научните области од научните полиња: 
Животна средина (225), Машинство (214) и 
Енергетика (205) 

Вид на студии 
Прв циклус на студии – Магистерски 
универзитетски студии 

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити 240 

Звање што студентот го добива по завршувањето на 
студиската програма 

Дипломиран инженер по заштита на 
животната средина или 
Дипломиран инженер по безбедност и здравје 
при работа  

Звање на англиски јазик што студентот го добива по 
завршувањето на студиската програма 

Bachelor of Science in Environment protection 
Еngieering or Bachelor of Science in Safety and 
Health at Work Engineering 

Времетраење на студиите (во години) 4 (четири) 

Учебна година во којашто ќе започне реализацијата 
на студиската програма 

2017/18 

Број на студенти што се планира да се запишат на 
студиската програма 

30 

Јазик на којшто ќе се изведува студиската програма Македонски 

Дали студиската програма се поднесува за 
акрдитација или за повторна акредитација 

Повторна акредитација и деноминација 

Година на поднесување на студиската програма за 
акредитација/повторна акредитација 

2016 

Web страна на Универзитетот и Единицата на 
Универзитетот носител на студиската програма 

www.uklo.edu.mk 
www.tfb.edu.mk 
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1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА

Назив на високообразовната установа 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 
Технички факултет – Битола 

Седиште ул. „Македонска фаланга“ бр. 33, Битола 
Веб страница www.tfb.edu.mk 
Вид на високообразовната установа Јавна високо образовна установа – факултет 
Податоци за основачот (на приватната 
високообразовната установа) 

Собрание на Р.Македонија 

Податоци за последната акредитација бр.12-150/18 од 21.09.2012 год. 
Студиски и научно-истражувачки 
подарачја за кои е добиена акредитација 

2 Научно подрачје на техничко –технолошки
науки 
Научни полиња: 
202 Електротехника, 203 Електромашинство, 204
Електроника и автоматика, 
205 Енергетика, 208 Графичко инженерство, 211
Индустриско инженерство и Менаџмент, 214
Машинство, 220 Сообраќај и транспорт, 
225 Животна средина 

Единици во состав на високообразовната 
установа 

Во состав на Техничкиот факултет во Битола се 
5 отсеци: 
Машински 
Електротехнички 
Сообраќај и транспорт 
Графичко инженерство 
Индустриски менаџмент 

Студиски програми што се реализираат во 
единицата која бара проширување на 
дејноста со воведување на нова/и 
студиска/и програма/и 

Прв циклус 
Универзитетски студиски програми – 
четиригодишни студии: 
- Машинство 
Индустриски менаџмент 
Сообраќајно - транспортно инженерство 
Сообраќајно - транспортна телематика 
Сообраќајно - транспортни системи и 
технологии 
Графичко инженерство 
Електроенергетски системи 
Инженерство за заштита на животната и работна
средина – во мирување 
Мехатроника 
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Мехатроника – англиски јазик 
Сообраќајно – транспортно инженерство – 
англиски јазик 
Универзитетски студиски програми – 
тригодични студии: 
Мехатроника 
Стручни студии – тригодишни студии 
Енергетика и заштита на животната средина 
Втор циклус 
Универзитетски студиски програми – 
едногодишни студии: 
- Машинство 
Индустриски менаџмент 
Сообраќајно - транспортно инженерство 
а) Патен сообраќај и транспорт б) Патен 
сообраќај и транспорт – англиски јазик 
Графичко инженерство 
Електротехника 
Инженерство за заштита на животната и работна
средина 
Мехатроника 
Универзитетски студиски програми – 
двегодишни студии: 
Мехатроника 
Мехатроника – англиски јазик 
Трет циклус 
Универзитетски студиски програми – 
тригодишни  студии: 
Машинство 
Сообраќајно - транспортно инженерство 
Графичко инженерство и дизајн 

- Индустриски менаџмент 
Специјалистички студии од втор циклус по 
Експертиза на сообраќајни незгоди во патниот 
сообраќај 

Податоци за меѓународна соработка на 
планот на наставата, истражувањето и 
мобилноста на студентите 

На Техничкиот факултет во Битола се негува 
меѓународна соработка на планот на наставата, 
истражувањето  и  мобилноста  на студентите  
во  рамките  на  програмите  за мобилност  на  
наставен  и  студенски  кадар (Erasmus, 
Erasmus + програмата и др.), што се 
спроведува преку повеќе потпишани договори 
со странски универзитети и други институции. 
Подетални информации достапни на 
http://www.tfb.uklo.edu.mk
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Податоци за просторот наменет за 
изведување на наставната и 
истражувачката дејноста 

Техничкиот факултет - Битола располага со 
корисна површина од 5.583,44 m2, и тоа: 
амфитеатар 1 227,00 m2 

предавални 19 1613,42 m2

лаборатории              9   598,24 m2 

компј. училници 5 310,00 m2 

мултимедијален центар 1 150,00 m2 

работилници 4 24,64 m2 

библиотека сo читална 1 13,95 m2 

кабинети 34 545,10 m2 

администрација 7 201,52 m2 

сала за седници 1 58,91 m2 

простор за општ. активн. 1 30,00 m2 

Магацини 1 53,50 m2 

котларница 1 46,52 m2 

Податоци за опремата за изведување на 
наставната и истражувачката дејност 

Компјутерската и мернo-регулциона опрема која
се користи во едукативниот и научно- 
истражувачкиот процес е  организирана во 8 
лаборатории и 5 компјутерски училници. 
Термотехничка  лабораторија 
Лабораторија за машински материјали 
Лабораторија за електро енергетски системи 
Лабораторија за моторни возила 
Лабораторија за електротехника 
Лабораторија за електроника и електр. мерења 
Лабораторија за мултимедија 
Мехатроничка  лабораторија 
Компјутерска училница 304 
Компјутерска училница 305 
Компјутерска училница 307 
Компјутерска училница 408 
Компјутерска училница 413 
Во елаборатот е даден детален список на опремата 
која ќе се користи во студиската програма. 

Број на студенти за кои е добиена 
акредитација 

650 (прв циклус) + 85 (втор циклус) 

Број на студенти (првпат запишани) 215 (прв циклус) + 35 (втор циклус) 
Број на лица во наставно-научни, научни и 
наставни звања 

57 наставници од кои: 
25 редовни професори 
17 вонредни професори 
15 доценти 

Број на лица во соработнички звања 1 асистент 

Однос наставник: студенти (број на студенти 
на еден наставник) за секоја единица одделно

0,27 - Прв циклус (наставник/запишани студенти) 
1,63 - Втор циклус (наставник/запишани студенти)
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Внатрешни механизми за обезбедување и 
контрола на квалитетот на студиите 

 Реализација на наставниот процес
 Оценување на студентите
 Изработка на дипломски и магистерски труд
 Оценка на квалитетот на наставата од страна

на студентите со анкети на крајот од секој
семестар за секој предмет

 Оценка на квалитетот на студиската
програма од страна на студентити при
доделување на дипломата и
Други процедури кои се однесуваат на
ресурсите и логистиката на наставниот
процес

 Оценка на квалитетот на студиската
програма од страна на студентити при
доделување на дипломата и

 Други процедури кои се однесуваат на
ресурсите и логистиката на наставниот
процес

Фреквенција на самоевалуциониот процес 
(секоја година, на две години, на три 
години) 

на 1 година 

Податоци за последната спроведена 
надворешна евалуација на установата 
Други податоци кои установата сака да ги 
наведе како аргумент за нејзината 
успешност 

ТФБ е високо образовна установа која со својата
традиција и мултидисциплинароност од областа
на техничките науки, овозможува школување на 
кадри кои се препознатливи во југозападниот 
регион на Македонија 

2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ ОДНОСНО НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА 
ЕДИНИЦАТА 

На седницата на Наставно-научниот совет на Технички факултет – Битола, одржана на 
08.11.2016 год., беше разгледан и со одлука бр. 02-763/3, беше усвоен Елаборатот за повторна 
акредитација и деноминација на студиската програма Инжeнерство за заштита на животна и 
работна средина од прв циклус универзитетски студии на Технички факултет. 
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3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ 

На седницата на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 

одржана на 23.11.2016 год., беше разгледан и со одлука бр. 14-1643/6, беше усвоен 

елаборатот за повторна акредитација и деноминација на студиската програма 

Инженерство за заштита на  животна и работна средина од прв циклус 

универзитетски студии на Технички факултет.  

Одлуката е дадена во прилог. 
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4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ 
ПРОСТОРИИ КОИШТО СЕ СООДВЕТНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 

Техничкиот факултет - Битола располага со корисна површина од 5.583,44 m2, и тоа: 

- амфитеатар 1 227,00 m2 

- предавални 19 1613,42 m2 

- лаборатории 9 598,24 m2 

- компјутерски училници 5 310,00 m2 

- мултимедијален центар 1 150,00 m2 

- работилници 4 24,64 m2 

- библиотека со читална 1 13,95 m2 

- кабинети 34 545,10 m2 

- простор за администрација 7 201,52 m2 

- сала за седници 1 58,91 m2 

- простор за општ. Активности 1 30,00 m2 

- магацини 1 53,50 m2 

- котларница 1 46,52 m2 

- тел. централа и просторија за одржување 1 233,22 m2 

- холови, скали и санитарни јазли 1 1686,72 m2 

Според приложеното, Технички факултет – Битола има просторен капацитет за 
изведување на наставата од овој вид на студии. 

Документација за просторот предвиден за реализација на студиската програма и 
документација за обезбедени простории коишто се соодветни за вршење на студиската 
програма се дадени во прилогот бр.1. 

5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА

Технички факултет е опремен со најсовремена опрема и наставни средства, што 
овозможуваат примена на современи наставни методи. Компјутерската и мернo-регулциона 
опрема која се користи во едукативниот и научно-истражувачкиот процес е организирана 
во 8 лаборатории и 5 компјутерски училници, и тоа: 
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1. Термотехничка лабораторија 
2. Лабораторија за машински материјали 
3. Лабораторија за електро енергетски системи 
4. Лабораторија за моторни возила 
5. Лабораторија за електротехника 
6. Лабораторија за електроника и електр. мерења 
7. Лабораторија за мултимедија 
8. Мехатроничка лабораторија

1.Компјутерска училница 304 
2.Компјутерска училница 305 
3.Компјутерска училница 307 
4.Компјутерска училница 408 
5.Компјутерска училница 413. 

6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Студиската програма ќе се реализира во најголем дел со постојните кадровски, 
технички и просторни ресурси. Финансирањето на студиите ќе се одвива во согласност со 
законските прописи за студирање на  јавен универзитет, Статутот на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ - Битола, Правилник за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на прв циклус  студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
- Битола како и Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 

7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Р.б. 
Звање, име и презиме на 

наставникот 

Предмети што наставникот ги предава 
или е планирано да ги предава на 

Единицата каде што се организира 
студиската програма 

Фонд на 
часови за 

секој наведен
предмет 

1 
ред. проф. д-р Тале
Герамитчиоски 

Машинство во инженерството за заштита 
на животната средина 

3+2 

Методологија за изработка на проекти во 
животната средина 

3+2 

Акустика и заштита од бучава и вибрации 3+2 

Проектирање на технички системи за 
заштита при работа 

3+2 

Заштита при работа од бучава и вибрации 
во индустријата 

3+2 
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2 
ред. проф. д-р Стојанче 
Нусев 

Заштита при работа на машини за 
обработка на материјали 

3+2 

Управување со опасен отпад и 
технологии за рециклажа 

3+2 

Професионален ризик 3+2 

3 
ред. проф. д-р Витомир 
Стојановски 

Современи методи за ремедијација на 
земјиштето 

3+2 

4 
ред. проф. д-р Весна 
Ангелевска 

Вовед во принципите на безбедност и 
здравје при работа 

3+2 

Безбедност и заштита при работа со 
опрема за работа 

3+2 

Мотори и екологија 3+2 

Безбедност и заштита при работа на 
процесни постројки 

3+2 

Моторни возила 3+2 

5 
ред. проф.д-р Ванѓелче 
Митревски 

Основи на статистика и статистички 
методи 3+2 

Мерење и контрола на загадувањето 3+2 

Законска регулатива од областа на 
животната средина и безбедност и здравје 
при работа 

3+2 

Анализа на податоци за состојбата во 
животната средина 

3+2 

Индикатори на квалитет во работна и 
животна средина 

3+2 

Одлучување во животната средина 3+2 

Безбедност кај технолошките системи 3+2 

6 
ред. проф. д-р Кире 
Поповски 

Наука за животната средина 3+2 

Заштита при работа кај внатрешен 
транспорт, при претовар и во складишта 

3+2 

Безбедност и заштита при работа во 
земјоделието и шумарството 

3+2 

7 ред. проф. д-р Илиос Вилос 

Основи на компјутерските технологии 3+2 

Градежништво и животната средина 3+2 

Заштита при работа при изведување на 
градежни работи и системи 

3+2 
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Безбедност и заштита при работа со 
средствата на комуналната и градежна 
механизација 

3+2 

8 
ред. проф. д-р Викторија 
Петковска 

Странски јазик  (англиски јазик) 3+2 

9 
вон. проф. д-р Владимир
Мијаковски 

Енергија и животна средина 3+2 

Механика на флуиди 3+2 

Моделирање и симулација во ИЗЖС 3+2 
Обновливи извори на енергија 3+2 

Индустриска екологија 3+2 

10 
вон. проф. д-р Игор
Андреевски 

Термодинамика 3+2 

Одржлив енергетски развој 3+2 

11 
вон. проф. д-р Цвете 
Димитриеска 

Вовед во принципите на заштитата на 
околината 3+2 

Модерни аналитички методи во анализа 
на околината 

3+2 

Проектирање на системите за заштита 3+2 

12 
вон. проф. д-р Гордана
Јаневска 

Основи на заштита на водите 3+2 
Системи, средства и опрема за заштита 
при работа 

3+2 

Пречистување на отпадни води 3+2 

Постапки и постројки за третман на 
водите 

3+2 

Енергија и обновливи извори на енергија 
во руралните средини 

3+2 

13 
вон. проф. д-р Сања
Поповска Василевска 

Опасности на работно место во работната 
средина 

3+2 

Теорија и организација на образованието 
за безбедност и здравје при работа и 
стручна пракса 

3+2 

Одржливо користење на природни 
системи за заштита на животната средина 

3+2 

Енергетски објекти и животната средина 3+2 

14 
вон. проф. д-р Љупчо
Трајчевски 

Опасни и штетни материи 3+2 

Управување и депонирање на цврст отпад 3+2 

Практикум на заштита на животната 
средина со стручна пракса 

3+2 

15 
вон. проф. д-р Миле 
Спировски 

Заштита од штетното влијание на 
електричната енергија при примена на 
електро-енергетски претворувачи 

3+2 
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Безбедност и заштита при работа со 
електрични погони и постројки 

3+2 

16 
вон. проф. д-р Васко
Стојановски 

Мотори и екологија 3+2 

Моторни возила 3+2 

17 
вон. проф. д-р Ратка 
Нешковска 

Принципи на физика во ИЗЖС 3+2 

18 
вон. проф. д-р Златко
Соврески 

Заштита при работа кај внатрешен 
транспорт, при претовар и во складишта 

3+2 

Безбедност и заштита при работа во 
земјоделието и шумарството 

3+2 

19 доц. д-р Севде Ставрева 
Мониторинг на состојбата во животната 
средина 3+2 

Основи на заштита на воздухот 3+2 

20 доц. д-р Соња Чаламани Инженерска математика 3+2 

21 
доц. д-р Светлана 
Мијаковска 

Интернет и мултимедија 3+2 

Детални информации, посебно, за секој наставник којшто е вклучен во реализацијата на 
студиската програма е даден во прилог бр.4. 

8. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА
УЧЕСТВО ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ОДРЕДЕНИ ПРЕДМЕТИ 

Изјавите од наставниците за нивната согласност за учество во наставата по одредени 
предмети од студиската програма се дадени во прилогот бр. 2. 

9. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ ШТО
ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Согласно Меѓународната стандардна класификација на образованието - ISCD и 
Меѓународната Фраскатиева класификација, студиската програма од областа Mашинство припаѓа 
во подрачјето на Техничко-технолошки науки (2), полиња Животна средина (225), Енергетика (205) 
и Машинство (214).  
Животна средина (225): 22500 Животна средина, 22502 Вода, воздух, почва, 22503 Бучава и 
вибрации, 22504 Индустрија, 22505 Енергија, 22506 Отпадни материи,  
Енергетика (205): 20500 Енергетско и процесно машинство, 20501 Теорија и конструкција на 
енергетски машини, 20502 Тероија и проектирање на енергетски постројки, 20503 Математичко 
моделирање и симулација на енергетски процеси, 20504 Термотехника и термотехнички апарати и 
постројки, 20505 Неконвенционални извори на енергија и технологија, 20506 рационално користење 
на енергија, 20509 Греење и климатизација и топлификациони системи, 20510 Ладилна техника и 
системи, 20511 Техничка термодинамика 
Машинство 214: 21400 Општо машинство, проектирање и машински конструкции, 21401 
Машински елементи и технички системи, 21403 Производно машинство, технологии и системи, 
21404 Технологија на обработка на метали и алатни машини, 21412 Земјоделско машинство и 
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механизација, 21418 Експериментална механика 

10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

Прв циклус академски – универзитетски студии со 240 кредити, ниво во Националната 
рамка на високо-образовни квалификации VIА. 

11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА 

Техничкиот факултет во Битола континуирано ги следи промените во окружувањето и со 
своите активности се прилагодува кон барањата што произлегуваат од тие промени. Соочена со 
предизвикот да понуди актуелни, современи и квалитетни наставни програми, што воедно 
претставува и стратегиска цел, оваа високообразовна институција со децении успешно одговара на 
предизвиците на новата економија, а со тоа дава значаен придонес во развојот на Универзитетот 
"Св. Климент Охридски" – Битола. 

Во тој контекст, Техничкиот факултет – Битола ја реакредитира постоечката 
едногодишна студиска програма по Инжинерство за заштита на животната и работна средина 
– прв циклус на студии (акредитација извршена врз основа на решение на Одборот за акредитација
на високото образование за вториот циклус универзитетски студии) согласно измените и 
дополнувањата на Законот за високото образование (Сл. весник на РМ бр. 17/2011) и тоа, како на 
соодносот на задолжителните и изборните предмети, така и на другите потребни компоненти 
за редуцирање на старите програми и подигање на ефикасноста и квалитетот. 

Со реализација на вака концепираната студиска програма, се образуваат инженери кои 
имаат компетентност во европски и светски рамки.  

Посебните цели на студиските програми се: 
- обезбедување на ефикасно едуцирање на инженери од инженерството за заштита на 

животна и работна средина, чија стручност ќе одговара на потребите за развој на РМ и на 
поширокиот регион; 

- оспособување на дипломираните студенти за организација, проектирање и имплементација 
на современите потреби од инженерството за заштита на животната и работна средина; 

- развивање преносливи вештини и способности во истражувачките методи, во 
идентификацијата на проблемот, во логичката анализа, изборот на решенија и комуникацијата на 
идеи, како и да се покаже, на пример вредноста на интердисциплинарниот приод; 

- постигнување поголема ефикасност и проодност во студиите, се разбира со одржување на 
високо ниво на квалитет на студиите 

12. УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СО ЕДИНСТВЕНИОТ
ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРЕДЛИВОСТ СО 
ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ 

Во овој елаборат е дадена студиската програма по Инженерство за заштита на животна и 
работна средина која е потполно компатибилна со студиските програми по заштита на животна 
средина од Универзитетот во Нови Сад (Србија), Факултет Техничких наука, Универзитетот во 
Загреб (Хрватска), Факултетот за стројарство, бродоградња и воздухопловство 
(https://www.fsb.unizg.hr), Универзитет во Марибор (Словенија), Факултет стројништва Марибор 
(www.fs.uni-mb.si), Универзитет во Љубљана (Словенија), Стројнишки факултет Љубљана 
(www.fs.uni-lj.si), Технически Универзитет Софија (Бугарија), Машиностроение (http://www.tu-
sofia.bg), како и на Технички Универзитет  Минхен  (Германија) (www.tum.de) кој е рангиран во 
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првите 50 Универзитети на шангајската листа. 
Студиските програми на овие Универзитети од земји членки на ЕУ се најкомпатибилни 

на специфичните услови кои егзистираат во Македонија и се прилагодливи на нашата традиција, 
кадровски, инфраструктурни можности и барања на локалниот пазар на трудот. 

При дизајнирањето на студиската програма се тргна од основната потреба на 
Пелагонискиот регион за едуцирање на технички кадар кој ќе го менаџира, одржува и развива 
РЕК Битола. Исто така, се внесоа и потребите на странските инвеститори во Пелагонискиот   
регион   –   Gentherm   -   Прилеп, KROMBERG & Schubert - Битола, DRÄXLMAIER – Кавадарци, 
како и другите производни капацитети од земјоделството, преработката и сл. 

13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА 

Знаења и 
разбирање 

Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое се
надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање
во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и
критички перспективи во научното поле според соодветна методологија;
Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во врска
со научните истражувања и новите извори на знаење;  Покажува знаење и
разбирање за разни теории, методологии. 

Примeна на 
знаењето и 
разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува
професионален пристап во работата или професијата; Покажува компетенции
за идентификација, анализа и решавање проблеми; Способност за
пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на полето на студирање.

Способност за 
проценка 

Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање
информации, идеи, концепти од релевантни податоци; Донесување соодветна
проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките
аспекти; Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава
објаснување за причините и да избере соодветно решение. 

Комуникациски 
вештини 

Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната
јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за
одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани; Презема поделена
одговорност за колективни резултати; Способност за независно учество, со
професионален пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни
дискусии. 

Вештини на учење Презема иницијатива да ги идентификува  потребите  за  стекнување 
понатамошно знаење и учење со висок степен на независност. 

14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА 

Знаење и 
разбирање 

 Покажува продлабочено знаење и разбирање на законитостите од
области на Инженерството за заштита на животната и работна средина, 
коишто студентот ги избрал да развива  посебна експертиза, како што се: 
методологија на научна и стручна работа, проценка на влијанието на 
енергетските објекти врз животната средина, причини и ефекти од 
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климатските промени, ревитализација и ремедијација на животната 
средина, проценка на безбедноста на работното место, заштита од 
хемиски штети, пожари и експлозии, заштита при работа со постројки и 
инсталации под притисок и законската регулатива од горенаведените 
области. 
 Систематски и креативно  објаснува  и расправа за тековните и
развојните истражувања, концепти, начела и теории кои се однесуваат на 
избраната област на специјализација во полето на инженерството за 
заштита на животната и работна средина. 
 Оди во чекор со најновите достигнувања во избраните области на
инженерството за заштита на животната и работна средина, со што 
обезбедува основа за оригиналност при развивањето и примената на 
автономни идеи во истражувачки контекст. 

Примeна на 
знаењето и 
разбирањето 

 Испитува, анализира, развива, оптимизира и управува со
процесот на развој на  разни системи од областа на инженерството за 
заштита на животната и работна средина, карактеристични за разни 
индустрии, со посебен осврт на најсовремените достигнувања во 
споменатите области, и тоа во делот којшто студентот го избрал за 
развивање на специјални истражувања.  
 Независно и креативно предлага решенија на проблемите со
одредена оригиналност и доследна примена на интердисциплинарниот и 
мултидисциплинарниот пристап. 
 Применува иновативни методи при решавање на непознати и
нецелосно дефинирани проблеми, користејќи напредно  математичко, 
научно, информатичко и инженерско знаење. 

Способност за 
проценка 

 Синтетизира и интегрира знаење во оние области на
инженерството за заштита на животната и работна средина поврзани  со 
областа којашто студентот ја избрал да  развие посебна експертиза: 
проценка на влијанието на енергетските објекти врз животната средина, 
причини и ефекти од климатските промени, ревитализација и 
ремедијација на животната средина, проценка на безбедноста на 
работното место, заштита од хемиски штети, пожари и експлозии. 
 Критички оценува податоци, донесува правилна  проценка и
изведува заклучоци, дури и врз основа на нецелосни или ограничени 
информации, користејќи  ги актуелните достигнувања од областа на 
инженерството за заштита на животната и работна средина.  
 Истражува примена на нови и развојни технологии, иновации  и
позитивни искуства во Инженерството за заштита на животната и 
работна средина 

Комуникациски 
вештини 

 Јасно и недвосмислено презентира заклучоци, факти и резултати
од истражувањата, пред стручна публика, и покажува  способност да го 
прилагоди  стилот и формата на изразување пред нестручна публика. 
 Ефективно учествува во мултидисциплинарни тимови, како
водач на тимот или како експерт. 
 Презема значајна одговорност како за индивидуалните така и за
колективните резултати, иницира и  води активности во областа од 
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Инженерството за заштита на животната и работна средина, во која се 
усовршува. 

Вештини на учење  Ги идентификува личните потреби за понатамошна едукација и 
независно делување за самостојно стекнување нови знаења и вештини, во 
поширокиот општествен контекст. 
 Способност за преземање одговорност за постојано
индивидуално учење по сопствено определување во областа на 
Инженерството за заштита на животната и работна средина во којашто 
студентот ја избрал да развие посебна експертиза 

15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Студиската програма е во времетраење од 4 (четири) години, односно 8 (осум) семестри. 

16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ

За успешно завршување на студиската програма студентите треба да стекнат најмалку 
240 ЕКТС кредити 

17. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА
СТУДИИТЕ 

Условите и критериумите за запишување на студентите се дефинирани во согласност со 
Законот за високо образование на Република Македонија, Статутот на Универзитетот “Св. Климент 
Охридски“ – Битола и Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (член 5 – член 
13) и истите се објавуваат во Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус
студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ - Битола. 

Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува предмети преку бројот на 
остварените кредити (бодови). Напредувањето во текот на студиите е дефинирано и опишано во 
Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, којшто е јавно објавен на web страната 
на Универзитетот. 

18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

По завршувањето на студиите, студентот може да го продолжи образованието на втор 
циклус студии од соодветната област. 

19. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Наставната програма на прв циклус студии е во времетраење од 8 (осум) семестри и е 
конципирана во две области – модули: 
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 Модул А – инженерство за заштита на животната средина и

 Модул Б – инженерство за заштита на работната средина

Предметите на студиската програма се категоризирани во три основни групи, согласно 
измените и дополнувањата на Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ бр.17 од 
11.02.2011 год.), и тоа: задолжителни предмети, изборни предмети што студентите самостојно ги 
избираат од редот на сите наставни предмети застапени на единицата на Универзитетот и изборни 
наставни предмети од редот на сите изборни наставни предмети застапени во студиските програми 
на единиците на државните универзитети. 

Првиот циклус студии опфаќа вкупно 19 задолжителни предмети, коишто на студентот му 
обезбедуваат 144 кредити. Бројот на изборни предмети што студентите самостојно ги избираат од 
редот на сите наставни предмети, застапени на единицата на Универзитетот, изнесува 10, коишто 
на студентот му обезбедуваат 78 кредити, додека бројот на изборните наставни предмети коишто 
студентите самостојно ги избираат од листата слободни изборни предмети, предложена од секоја 
единица на Универзитетот посебно, изнесува 3 и тие на студентот му обезбедуваат минимум 18 
кредити. 

Табела 1. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети 

Тип Број на предмети Кредити Процент 
Задолжителни предмети 19 144 60 % 
Изборни предмети – ТФБ 9 68 

30 % 
Дипломска работа 1 10 
Изборни предмети од УКЛО 
или друг јавен универзитет во 
РМ 

3 18 10 % 

Вкупно: 240 100 % 

Од претходното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска програма, од аспект 
за застапеноста на задолжителните и изборните предмети, е во согласност со Законот за високото 
образование и измените на ЗВО, како и Правилникот за компатибилност на УКЛО. Исто така, и 
предвидениот фонд часови за предавања, вежби и дополнителни активности неделно, во рамките на 
оваа студиска програма, е во согласност со Законот за високото образование. Ваквиот сооднос на 
теоретската и практичната настава директно води кон исполнување на поставените цели на 
студиската програма. 

Во продолжение е дадена структурата на студиската програма, наведени се: шифрата на 
секој предмет, насловите на задолжителните и изборните предмети и кога се предвидени изборните 
предмети, фондот на часови за предмет, распределбата на кредити на секој предмет, вкупно кредити 
по семестар, како и останати обврски предвидени со студиската програма. 

Прв семестар 

шифра Предмет Фонд ЕКТС 

ИЖС 101 Вовед во принципите на заштита на животната средина 3+2 9 

ИЖС 102 Енергија и животна средина 3+2 9 

ИЖС 103 Инженерска математика 3+2 6 

ИЖС 1хх Изборен предмет - ТФБ (предлог: ИЖС 104 или ИЖС 105) 3+2 5 

 Вкупно: 12+8 29 

Втор семестар 



21

шифра Предмет Фонд ЕКТС 
ИЖС 201 Модерни аналитички методи во анализа на околината 3+2 9 
ИЖС 202* Наука за животната средина 3+2 9 
ИЗБР 202** Вовед во принципите на безбедност и здравје при работа 3+2 9 
ИЖС 203 Основи на статистика и статистички методи 3+2 6 

Изборен предмет – ТФБ (предлог: ИЖС 204 или ИЖС 205) 3+2 5 
Практична настава  2 

Вкупно: 12+8 31 

*задолжителен за Модул А
**задолжителен за Модул Б 

Трет семестар 

Шифра Предмет Фонд ЕКТС 
ИЖС 301 Термодинамика 3+2 9 
ИЖС 302 Мониторинг на состојбата во животната средина 3+2 9 
ИЖС 303 Опасни и штетни материи 3+2 6 
MОМ3xx Изборен предмет – ТФБ (предлог: ИЖС 304 или ИЖС 305) 3+2 5 

Вкупно: 12+8 29 

Четврт семестар 

Шифра Предмет Фонд ЕКТС 
ИЖС 401 Машинство во инженерството за заштита на животната средина 3+2 9 
ИЖС 402 Одржлив енергетски развој 3+2 9 
ИЖС 403 Мерење и контрола на загадувањето 3+2 6 
ИЖС 4хх Изборен предмет – ТФБ (предлог: ИЖС 404 или ИЖС 405) 3+2 5 

Практична настава  2 
Вкупно: 12+8 31 

Изборна област – модул А: Инженерство за заштита на животната средина 
Петти семестар 

Шифра Предмет Фонд ЕКТС 
ИЖС 501 Законска регулатива од областа на животната средина и 

безбедност и здравје при работа 3+2 9 

ИЖС 502 Механика на флуиди 3+2 9 
ИЖС 503 Управување и депонирање на цврст отпад 3+2 6 
ИЖС 504 Анализа на податоци за состојбата во животната средина 3+2 5 

Вкупно: 12+8 29 

Шести семестар 

Шифра Предмет Фонд ЕКТС 
ИЖС 601 Моделирање и симулација во ИЗЖС 3+2 9 
ИЖС 602 Основи на заштита на воздухот 3+2 9 
ИЖС 603 Основи на заштита на водите 3+2 6 
ИЖС 6хх Изборен предмет – ТФБ (предлог: ИЖС 604 или ИЖС 605) 3+2 5 
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Практична настава  2 
Вкупно: 12+8 31 

Седми семестар 

Шифра  Предмет Фонд ЕКТС 
ИЖС 7хх Изборен предмет – ТФБ (предлог: ИЖС 701 или ИЖС 702) 3+2 6 
ИЖС 7хх Изборен предмет – ТФБ (предлог: ИЖС 703 или ИЖС 704) 3+2 6 
ИЖС 7хх Изборен предмет – ТФБ (предлог: од ИЖС 705 до ИЖС 708) 3+2 9 
ИЖС 7хх Изборен предмет – ТФБ (предлог: од ИЖС 705 до ИЖС 708) 3+2 9 

Вкупно: 12+8 30 

Осми семестар 

Шифра  Предмет Фонд ECTS 
Изборен предмет УКЛО 3+2 6 
Изборен предмет УКЛО 3+2 6 
Изборен предмет УКЛО 3+2 6 
Практична настава 2
Дипломска работа (изборен ТФБ) 10

Вкупно: 9+6 30 

Изборна област – модул Б: Инженерство за безбедност и здравје при работа 
Петти семестар 

Шифра Предмет Фонд ECTS 
ИЗБР 501 Индикатори на квалитет во работна и животна средина 3+2 9 
ИЗБР 502 Системи, средства и опрема за заштита при работа 3+2 9 
ИЗБР 503 Опасности на работно место во работната средина 3+2 6 
ИЗБР 504 Заштита при работа на машини за обработка на материјали 3+2 5 

Вкупно: 12+8 29 

Шести семестар 

Шифра Предмет Фонд ECTS 
ИЗБР 601 Безбедност и заштита при работа со опрема за работа 3+2 9 
ИЗБР 602 Проектирање на системите за заштита 3+2 9 
ИЗБР 603 Теорија и организација на образованието за безбедност и здравје 

при работа и стручна пракса 3+2 6 

ИЗБР 6хх Изборен предмет – ТФБ (предлог: ИЗБР604 или ИЖС605) 3+2 5 
Практична настава  2 

Вкупно: 12+8 31 

Седми семестар 

шифра Предмет Фонд ECTS 
ИЗБР 7хх Изборен предмет – ТФБ (предлог: ИЗБР 701 или ИЗБР 702) 3+2 6 
ИЗБР 7хх Изборен предмет – ТФБ (предлог: ИЗБР 703 или ИЗБР 704) 3+2 6 
ИЗБР 7хх Изборен предмет – ТФБ (предлог: од ИЗБР705 до ИЗБР712) 3+2 9 
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ИЗБР 7хх Изборен предмет – ТФБ (предлог: од ИЗБР705 до ИЗБР712) 3+2 9 
Вкупно: 12+8 30 

Осми семестар 

шифра Семестар 8 Фонд ECTS 
Изборен предмет УКЛО 3+2 6 
Изборен предмет УКЛО 3+2 6 
Изборен предмет УКЛО 3+2 6 
Практична настава 2
Дипломска работа (изборен ТФБ) 10

Вкупно: 9+6 30 

20. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ
ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА 
ПРЕДМЕТИТЕ 

Утврден сооднос меѓу задолжителните и изборните предмети 
Број на задолжителни предмети 19 
Процент на задолжителни предмети 61,3 % 
Број на изборни предмети (група 1) 9 
Процент на изборни предмети – група 1 (изборни предмети 
што студентите самостојно ги избираат од редот на сите 
наставни предмети застапени на единицата на Универзитетот) 

29,0% 

Број на изборни предмети (група 2) 3 
Процент на изборни предмети – група 2 (изборни наставни 
предмети што студентите самостојно ги избираат од листата 
слободни изборни предмети, предложена од секоја единица 
на Универзитетот, посебно) 

9,7% 

Вкупно предмети 31 

Табела 2. Листа на задолжителни предмети 

Шифра Наслов на предметот 
Kадар кој ќе учествува во 
реализација на наставата 

ЕКТС 
кредити 

ИЖС 101 
Вовед во принципите на 
заштитата на околината 

вон. проф. д-р Цвете Димитриеска 9 

ИЖС 102 Енергија и животна средина вон. проф. д-р Владимир Мијаковски 9 
ИЖС 103 Инженерска математика доц. д-р Соња Чаламани 6 

ИЖС 201 
Модерни аналитички методи во 
анализа на околината 

вон. проф. д-р Цвете Димитриеска 9 

ИЖС 202* Наука за животната средина ред. проф. д-р Кире Поповски 9 

ИЗБР 202** 
Вовед во принципите на
безбедност и здравје при работа 

ред. проф. д-р Весна Ангелевска 9 

ИЖС 203 
Основи на статистика и 
статистички методи 

ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски 6 
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ИЖС 301 Термодинамика вон. проф. д-р Игор Андреевски 9 

ИЖС 302 
Мониторинг на состојбата во 
животната средина 

доц. д-р Севде Ставрева 9 

ИЖС 303 Опасни и штетни материи вон. проф. д-р Љупчо Трајчевски 6 

ИЖС 401 
Машинство во инженерството за 
заштита на животната средина 

ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски 9 

ИЖС 402 Одржлив енергетски развој вон. проф. д-р Игор Андреевски 9 

ИЖС 403 
Мерење и контрола на 
загадувањето 

ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски 6 

ИЖС 501 
Законска регулатива од областа 
на животната средина и 
безбедност и здравје при работа 

ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски 9 

ИЖС 502 Механика на флуиди вон. проф. д-р Владимир Мијаковски  9 

ИЖС 503 
Управување и депонирање на 
цврст отпад 

вон. проф. д-р Љупчо Трајчевски 6 

ИЖС 504 
Анализа на податоци за 
состојбата во околината 

ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски 5 

ИЖС 601 
Моделирање и симулација во 
ИЗЖС 

вон. проф. д-р Владимир Мијаковски 9 

ИЖС 602 Основи на заштита на воздухот доц. д-р Севде Ставрева 9 
ИЖС 603 Основи на заштита на водите вон. проф. д-р Гордана Јаневска 6 

ИЗБР 501 
Индикатори на квалитет во 
работна и животна средина 

ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски 9 

ИЗБР 502 
Системи, средства и опрема за 
заштита при работа 

вон. проф. д-р Гордана Јаневска 9 

ИЗБР 503 
Опасности на работно место во 
работната средина 

вон. проф. д-р Сања Поповска - 
Василевска 6 

ИЗБР 504 
Заштита при работа на машини за 
обработка на материјали 

ред. проф. д-р Стојанче Нусев 5 

ИЗБР 601 
Безбедност и заштита при работа 
со опрема за работа 

ред. проф. д-р Весна Ангелевска 9 

ИЗБР 602 
Проектирање на системите за 
заштита 

вон. проф. д-р Цвете Димитриеска 9 

ИЗБР 603 

Теорија и организација на 
образованието за безбедност и 
здравје при работа и стручна 
пракса 

вон. проф. д-р Сања Поповска - 
Василевска 6 

Табела 3. Листа на изборни предмети 

Шифра Наслов на предметот 
Kадар кој ќе учествува во 
реализација на наставата 

ЕКТС 
кредити 

ИЖС 104 Принципи на физиката во ИЗЖС вон. проф. д-р Ратка Нешковска 5 

ИЖС 105 Интернет и мултимедија доц. д-р Светлана Мијаковска 5 

ИЖС 204 
Основи на компјутерските 
технологии 

ред. проф. д-р Илиос Вилос 5 

ИЖС 205 
Странски јазик  (англиски, 
гемански француски) 

ред. проф. д-р Викторија Петковска 
(анг.) 5 
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- УКЛО (француски и германски) 

ИЖС 304 
Градежништво и животната 
средина 

ред. проф. д-р Илиос Вилос 5 

ИЖС 305 
Одржливо користење на 
природни системи за заштита на 
животната средина 

вон. проф. д-р Сања Поповска - 
Василевска 5 

ИЖС 404 
Енергетски објекти и животната 
средина 

вон. проф. д-р Сања Поповска - 
Василевска 5 

ИЖС 405 Мотори и екологија ред. проф. д-р Весна Ангелевска 5 

ИЖС 604 
Методологија за изработка на 
проекти во животната средина

ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски 5 

ИЖС 605 
Акустика и заштита од бучава и 
вибрации 

ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски 5 

ИЖС 701 Пречистување на отпадни води вон. проф. д-р Гордана Јаневска 6 

ИЖС 702 
Постапки и постројки за третман 
на водите 

вон. проф. д-р Гордана Јаневска 6 

ИЖС 703 
Енергија и обновливи извори на 
енергија во руралните средини 

вон. проф. д-р Гордана Јаневска 6 

ИЖС 704 
Практикум на заштита на 
животната средина со стручна 
пракса 

вон. проф. д-р Љупчо Трајчевски 6 

ИЖС 705 
Одлучување во животната 
средина 

ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски 9 

ИЖС 706 Обновливи извори на енергија вон. проф. д-р Владимир Мијаковски 9 

ИЖС 707 
Современи методи за 
ремедијација на земјиштето 

ред. проф. д-р Витомир Стојановски 9 

ИЖС 708 
Управување со опасен отпад и 
технологии за рециклажа 

ред. проф. д-р Стојанче Нусев 9 

ИЗБР 604 Професионален ризик ред. проф. д-р Стојанче Нусев 5 

ИЗБР 701 
Проектирање на технички 
системи за заштита при работа 

ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски 6 

ИЗБР 702 
Заштита при работа од бучава и 
вибрации во индустријата 

ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски 6 

ИЗБР 703 

Заштита од штетното влијание на 
електричната енергија при 
примена на електро-енергетски 
претворувачи 

вон. проф. д-р Миле Спировски 6 

ИЗБР 704 
Безбедност и заштита при работа 
со електрични погони и 
постројки 

вон. проф. д-р Миле Спировски 6 

ИЗБР 705 
Заштита при работа при 
изведување на градежни работи и 
системи 

ред. проф. д-р Илиос Вилос 9 

ИЗБР 706 
Безбедност и заштита при работа 
со средствата на комуналната и 
градежна механизација 

ред. проф. д-р Илиос Вилос 9 
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ИЗБР 707 
Безбедност кај технолошките 
системи 

ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски 9 

ИЗБР 708 Индустриска екологија вон. проф. д-р Владимир Мијаковски 9 

ИЗБР 709 
Заштита при работа кај 
внатрешен транспорт, при 
претовар и во складишта 

ред. проф. д-р Кире Поповски / 
вон. проф. д-р Златко Совревски 9 

ИЗБР 710 
Безбедност и заштита при работа 
во земјоделието и шумарството 

ред. проф. д-р Кире Поповски / 
вон. проф. д-р Златко Совревски 9 

ИЗБР 711 
Безбедност и заштита при работа 
на процесни постројки 

ред. проф. д-р Весна Ангелевска 9 

ИЗБР 712 Моторни возила 
ред. проф. д-р Весна Ангелевска/ 
вон. проф. д-р Васко Стојановски 9 

21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО
ПРВАТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Бројот на студенти за запишување во првата година на студиската програма се определува 
со Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на Универзитетот “Св. Климент 
Охридски” – Битола. Во прва година во академската 2017/2018 година планирано е да се запишат 
вкупно 30 студенти. 

22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 
ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

Во предметните програми од студиската програма (прилог бр. 3) дадени се детални 
информации за литературата која се користи при реализација на истите. 

Покрај тоа, Факултетот има сопствена библиотека која располага со богат книжен 
фонд од околу 6000 домашни и странски монографски публикации и голем број домашни и 
странски стручни списанија што во целост ја покриваат задолжителната и дополнителната 
литература за предметите од студиската програма. 

Од посебно значење се насловите кои се дел од владиниот проект за превод на 1000 
професионални и научни книги за високото образование, од најдобрите и најпознатите 
универзитети од САД, Англија, Франција и Германија. Добар дел од нив се од областа на и 
истите беа селектирани во соработка со сите државни и приватни факултети во земјава, а се 
користат на најреномираните светски образовни институции. 

23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА WEB СТРАНАТА НА ЕДИНИЦАТА И
УНИВЕРЗИТЕТОТ 

Web страна на единицата: www.tfb.edu.mk 

Web страна на Универзитетот: www.uklo.edu.mk 
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24. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Студентите на крајот на универзитетски те студии од првиот циклус (со завршувањето на 
сите испити заклучно со осмиот семестар), односно со исполнување на бараните минимум 240 
европски бодови и во зависност од изборниот модул се стекнуваат со диплома „Дипломиран 
инженер по заштита на животната средина” односно “Bachelor of Science in Environment 
Protection Engineering” или „Дипломиран инжнер по безбедност и здравје при работа“ односно 
“Bachelor of Science in Safety and Health at Work Engineering”. 

25. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ
РАЗВИВА И СЕ ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА

Постапката на анализа и оценка нa квалитетот на наставата се спроведува во согласност со 
националните законски акти (Закон за високото образование на Република Македонија, Упатство за 
критериумите за начинот на обезбедување и оценување на квалитетот на високообразовните 
установи и на академскиот кадар на Република Македонија), како и стандардите за институционална 
евалуација на Европската асоцијација на универзитети (ЕУА). Во согласност со зацртаната мисија 
на Универзитетот, обезбедувањето квалитет е составен дел на целокупното работење: настава, 
научно- истражувачка дејност, управување и администрација. 

Воспоставувањето на процедури во обезбедувањето и контролата на квалитетот на 
наставно-образовната дејност е континуирана активност и ја организира и спроведува Комисија за 
самоевалуација формирана од страна на единицата и Универзитетската Комисија за самоевалуација 
формирана од страна на Сенатот на Универзитетот. Покрај другите индикатори, информации по 
различни прашања за студиската програма се добиваат и преку искажаното мислење од 
организирана студентска анкета во текот на годината и истото е во насока на преземање соодветни 
корективни мерки и активности. 

26. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА

Во продолжение следуваат извештајот на комисијата за самоевалуација на Техничкиот 
факултет – Битола кој се однесува на машинскиот отсек и студиската програма по Машинство. 
Самоевалуацијата се однесува на перодот 2012 - 2015 година. Извадок од извештајот:  

На Машинскиот отсек (МО) во периодот на самоевалуација, делуваат следните студиски 
програми: Машинсто – прв, втор и трет циклус на студии, по моделот 4+1+3 и стручни тригодишни 
студии по Енергетика и заштита на животната средина, за кои во сите академски години се дадени 
квоти за студирање. Детален опис на студиските програми со ангажиран наставен кадар, предметни 
содржини, сооднос на задолжителни и изборни предмети, инфраструктура, стекнато звање, визија и 
перспектива по дипломирањето како и други податоци, се дадени во усвоените Елаборати на 
студиските програми, по кои се одвиваше/одвива наставата.  Со обработка на Анекс табелите од 
аспект на сите четири области на работење, може да се констатира следното: МО во рамките на 
органите на Управата учествува со свој претставник – Раководител на отсекот. МО како најстар 
отсек во рамките на ТФБ, изобилува со стручен и соодветен наставен кадар сочинет од редовни, 
вонредни професори, доценти и асистенти кои сите степени на образование ги оформиле во рамките 
на својата струка, односно потесна специјалност, според кои се одвива наставата и се вршат 
реизбори и избори во повисоки звања, согласно поделбата по подрачја, полиња и области од 
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Фраскатиевата класификација. 
Евидентен е намален број на запишани студенти во прва година по прв пат на студиската 

програма по Машинство на прв циклус, додека на втор и трет циклус на студии, интересот за 
студирање од година во година се зголемува. Застапеноста на двата пола кај студентите е евидентна, 
со помал број на претставнички на женскиот пол, што е и понатаму карактеристично за техничките 
науки. Заради спецификата на техничките науки особено машинството, во процесот на образование 
присутни се повеќе форми во наставно-образовен процес на студиската програма, преку предавања 
екс катедра (фронтална форма на настава), интерактивна настава, лабораториска (практична) 
настава, семинарска настава, теренска настава проектна задача. Евидентна е поголема потреба на 
поедини облици на настава особено лабораториската настава, како и практичната теренска настава. 
На ниво на ТФБ како и на МО, може да се констатира надворешна соработка со стопански, владини 
институции, институции и јавни претпријатија на локалната самоуправа, невладини организации, 
образовни / воспитно-образовни институции, што е верифицирано со потпишани меморандуми за 
соработка со голем број фирми и компании, како и други стопански организации во Битола и 
пошироко, РЕК Битола, ЕЛЕМ, МЕПСО, ЕВН, Киро Дандаро, АД Млекара – Битола и др. Во текот 
на студирањето студентот се стекнува со вештини со кои се оспособува во текот на студиите, (како 
и во текот на своето професионално работење), како што се писмено, усмено комуницирање 
наставник – студент, преку работа  на компјутер, во лабораторија, во група, преку подготвување на 
проекти, со потребно познавање на странски јазици, способност за анализа на стручна и научна 
литература, со можност за успешно разрешување на проблемите, стекнување на менаџерски 
способности со што дипломираните студенти ќе бидат барани и препознатливи на пазарот на труд. 
Констатиран е задоволителен степен на стекнување на овие вештини кој се одржува во периодот на 
самоевалуација. Евидентен недостаток е слабата застапеност на настава во лаборатории. 
Ангажираноста на студентот во наставно-образовниот процес, преку индивидуално учење и 
стекнати кредити на студиската програма, е соодветно застапено како што е пропишано во 
законските регулативи и е дадено во соодветните Елаборати по студиски програми, преку 
предавања, вежби, консултации, испити, вкупно контакт часови, самостојно учење, изработка на 
дипломска работа, пракса, вкупно часови односно вкупно стекнати кредити.  Средниот постигнат 
успех од средно училиште на новозапишаните студенти на оваа студиска програма, изразен преку 
просечен број на поени изнесува 59,86 (од 100). Постигнатиот успех на студентите преку 
колоквиуми е 7,52, односно со полагање на испит 6,91 и е просечен. Евидентна е поголема прооднос 
и повисока оценка при полагање преку колоквиуми, што ја оправдува континуираната и систематска 
посветеност на работата при совладување на наставните содржини од страна на студентите. 
Годишниот број на дипломирани студенти на прв циклус, магистрирани на втор циклус е согласно 
динамиката на упис, односно бројот на студенти на овие студиски програми. Докторирани на трет 
циклус сеуште нема.  

Периодот на студирање како и постигнатиот просечен успех на студентите е во рамките на 
просекот, се студира повеќе од пет години, со среден успех околу 7,7 на прв циклус на студии, 
односно 8,34 на втор циклус на студии. Студентите покрај наставните, остваруваат и воннаставни 
активности, за кои се изјасни самостојно студентскиот парламент на ниво на ТФБ. Евидентна е 
застапеност на голем број културни, спортски активности, учество во натпревари, конференции, 
семинари и многу други активности што укажува на богат културно – забавен и спортски живот. 
Академскиот кадар во последните три години на ниво на студиска програма се одликува со 
незначително пишување на стручна литература, книги, скрипти, практикуми и други помагала. 
Евидентно е намалување на бројот на напишана стручна литература, што делумно се оправдува со 
слабата финасиска поддршка за овие авторски дела како дополнителна мотивација. Учеството на 
наставниците и соработниците од студиската програма во научноистражувачки и апликативни 
проекти (национални и меѓународни) во последните три е евидентно и задоволително, имајќи ја 
предвид ситуацијата на ниво на држава. Наставниот и соработнички кадар на МО, во периодот на 
самоевалуација има активно учество на конференции, симпозиуми, семинари, кое се одржува на 
исто ниво во сите три години, што е добар показател. Наставниот кадар е во својство на ментор/член 
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во комисии за одбрана на магистерски и докторски студии, согласно динамиката на запишување на 
вакви студенти на втор и трет циклус. Исто така, наставниот кадар има активно учество во 
објавување на трудови и публикации во научни списанија како и други публикации, што е добар 
индикатор. Ова е благодарение на финансиската политика на раководството да се субвенционира 
учество во вакви активности. Во последните три години активно се учествува и во европски 
проекти, особено во актуелните ТЕМПУС проекти во извештајниот период. Вкупниот број на 
реализирани проекти во последните 3 години, со домашни и меѓународни институции, со научно – 
истражувачки и апликативен карактер, реално е мал и треба да се подобри, имајќи го предвид 
зголемениот интерес за соработка со Техничкиот факултет.  МО преку својот кадар има активно 
учество на домашни конференции, симпозиуми и семинари, каде често има улога на коорганизатор, 
со учество во организациониот, стручен или научен одбор, со оглед на тоа што наставниот кадар на 
МО е препознатлив по својата стручност и квалитет. Како дополнување на овие активности, треба 
да се истакне дека наставниот кадар на МО има активно учество во апликации, особено од областа 
на Безбедност и здравје при работа, каде се изготвуваат соодветни елаборати. Исто така тие 
учествуваат во изработка на проектна документација, односно во проектирање, надзор и ревизија за 
што поседуваат индувидуални лиценци издадени од релевантни институции.   

Напомена - Целосниот Извештај од самоевалуацијата е поставен на web страната 
http://www.tfb.edu.mk/filemanager/Izvestaj%20posledna%20Samoevaluacija%202012-
2015%20konecno%20-%20bez%20prilog.pdf 

27. ОБРАЗЕЦ НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА

*Даден во прилог на Елаборатот
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www.tfb.edu.mk 

ДОДАТОК  НА ДИПЛОМАТА 

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА

1.1 Име: Петко – пополнува администратор 

1.2 Презиме: Петковски– пополнува администратор 

1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање: 12.12.1980 год., Битола, Р. Македонија– пополнува администратор 

1.4 Матичен број и број на студентско досие: 
ЕМБГ 1212980415019 и 3490– пополнува администратор 

2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА  КВАЛИФИКАЦИЈА

2.1 Датум на издавање : 

- број на диплома, датум на дипломирање 

- сериски број на дипломата од Универзитетот, датум на издавање 

пример: 

- 1265, 20.12.2011 

- ПЦС - 0025, 25.04.2012– пополнува администратор 

2.2 Назив на квалификацијата: Дипломиран инженер по заштита на животна средина 

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско 

подрачје, поле и област на студиите 

Техничко-технолошки науки – Животна средина, Машинство и 

Енергетика 

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа 

која ја издава дипломата: 

Универзитет “Св. Климент Охридски“, Битола, Технички факултет 

Битола. Државен универзитет, формиран во 1979 год. со одлука на 

Собранието на РМ.  

Вишата техничка школа е формирана во 1961 год. од страна на 

Собранието на општина Битола. Трансформација од Виша Техничка 

школа  во Технички факултет во 1977 год., со  Закон за основање 

(Службен весник на СРМ бр.30.77), Реш. бр.06-1945 од 06.07.1977.  

Последна акредитација на студиската програма доделена од Одбор за 

акредитација бр. сл. 12. од14.04.2009 

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа 

(доколку е различна)  која ја администрира дипломата: 
/ 

2.6 Јазик на наставата: Македонски 

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА

3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии):
Универзитетски студии 

3.2 Степен (циклус)  на квалификацијата Времетраење на 

студиите:  
Прв циклус четиригодишни универзитетски студии 

3.3 Траење на студиската програма: години и ЕКТС кредити 4 години (8 семестри, 15 недели по семестар), 240 ЕКТС 

3.4. Услови за запишување на студиската програма 

Да се наведе степен на образование - средно школо, колку годишно 

средно и од кои струки –пополнува администратор 

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - Битола 

Технички факултет– Битола 

Инженерство за заштита на животна средина 

Овој ,,Додаток на дипломата“ го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на Европа и 

УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,Додатокот на дипломата" е да овозможи податоци потребни за препознавање на академски 

квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е обликуван да обезбеди опис на природата, нивото, 

контекстот, содржината и статусот на студиите кои биле следени и успешно завршени од лицето – носител на 

оригиналната диплома, кон која е додаден овој додаток. Додатокот треба да биде ослободен од секаков вид коментари 

за вредноста, еквавилентноста со други студии и сугестии за признавање. 



4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ   И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

4.1 Начин на студирање (редовни,вонредни): 
Пополнува администратор 

4.2 Барања и резултати на студиската програма: 

Барањата на студиската програма за инженерство за заштита на животна средина е 

стекнување на знаења и вештини значајни за реализација на активностите, кои 

овозможуваат директно вклучување на дипломираните студенти во работата на 
компаниите за развој на производи, проекти и анализирање на процеси, методи и 

резултати во областа на заштитата на животната средина. За да го оствари тоа, 

потребно е да ги совлада знаењата од областите на: фундаменталните науки физика и 
математика и во полињата на техничко технолошките науки како што се 

инженерските  науки поврзани со заштитата на животната средина. По завршувањето 

на студиите, студентот треба да е компетентен да ги идентификува проблемите, да ги 
анализира со соодветна методологија и да даде решенија во областите на заштитата 

на животната средина. 

4.3. Податоци за студиската програма (насока, модул, 

оценки, ЕКТС кредити) 1 

Студентот дипломира со 240 кредити, процентот на соодносот на задолжителни-
изборни предмети е во согласност Законот за високото образование. Некои од 

предметите вклучуваат работа на студентот на терен, или изработка на проектни 

задача или семинарска работа. За сите предмети е задолжително посетувањето на 
предавањата и вежбите. После секој парен семестар студентот поминува практична 

настава во компанија со дејност поврзана со заштитата на животна средина. За време 

на последниот семестар студентот запишува, изработува и брани дипломска работа. . 
Просечната оценка на студирање се пресметува како просек на сите оценки по сите 

предмети. 

4.4 Систем на оценување (шема на оценки и критериуми 

за добивање на оценките) 

Национална оцена  Опис Дистрибуција 

10 Извонреден 91-100 

9 Одличен 81 – 90 

8 Многу добар 71 – 80  

7 Добар 61 – 70 

6 Доволен 51 - 60 

5 Недоволен 0 - 50 

Oценката 6 е најниска, а 10 највисока оцена. 

Оценката се формира врз основа на постигнатиот успех од колоквиумите и/или 

завршниот испит (максимум 80 поени), присуство и активност на предавање и вежби 
(максимум 10 поени), изработена семинарска работа (максимум 10 поени). 

За завршување на студиите неопходно е студентот да добие преодни оценки по сите 

предмети од студиската програма. 

4.5 Просечна оценка во текот на студиите Пополнува администратор 

5. ПОДАТОЦИ ЗА  КОРИСТЕЊЕ  НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА

5.1 Пристап до понатамошни студии 
Стекнатата диплома овозможува продолжување на академски студии од втор циклус, 

во траење од 1 година. 

5.2 Професионален статус (ако е приемливо) Дипломата овозможува  директен пристап кон професионално вработување.  

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

6.1 Дополнителни информации за студентот: 
Дали студирал во странство, или бил на стручна пракса, дали имал награди, 

стипендии, признанија, дали завршил заеднички студии или студиите дали биле 

изведувани во повеќе држави. – пополнува раководител на отсекот 

6.2 Дополнителни извори за високообразовната установа: 

www.tfb.edu.mk 

www.uklo.edu.mk 

tel.  +389 (0) 47 207 702 
fax. +389 (0) 47 203 370 

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА:

7.1 Датум и место: 26.10.2016, Битола 

7.2 Име и потпис: 

Проф. д-р Стојанче Нусев          Проф. д-р Сашо Коруновски 

7.3 Функција на потписникот:  Декан   Ректор 

7.4 Печат 

1 Додаток 4.3 е Уверението за положени испити 

8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

8.1. Видови високообразовни установи 

Универзитетот “Св. Климент Охридски“ –Битола е највисока автономна јавна 

високообразовна, научна, односно уметничка установа која го обезбедува 
единството во вршењето  и развојот на високото образование, науката, уметноста и 

стручноста и непосредно и преку своите единици од различни студиски подрачја 

пренесува сознанија од повеќе научни односно уметнички подрачја и дисциплини.    

8.2 Вид на студии 

Академските студии ги оспособуваат студентите за вршење на дејности во науката  

и високото образование, во деловниот свет, во јавниот сектор и општеството во 

целост преку оспособување за развој и примена на научните и стручните достигања. 
Стручните студии им даваат на студентите знаења и вештини кои им овозможуваат 

вршење на стручни занимања и ги оспособуваат за непосредно вклучување во 

работниот процес. 

8.3 Акредитација на високообразовната установа 

Системот за обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование се 
потпира врз функционирањето на Одборот за акредитација и  евалуација. Системот 

на обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование опфаќа:   

- одобрување,  потврдување и признавање на високообразовна установа и на 
студиски програми, за вршење на високообразовна дејност согласно со овој за- 

кон, што се остварува преку акредитација,   
- процена на квалитетот на вршењето на високообразовната дејност,  управувањето,  

финансирањето, академските и други активности и нејзините приоритети, што се 

остварува преку системот на евалуација  и   
- други активности и механизми преку кои се развива и одржува квалитетот на 

високото образование утврдени со закон и актите на телата што го оценуваат 

квалитетот на високото образование.   

8.4 Структура на високообразовните универзитетски 

(академски) студиски програми 

Студиските програми за стекнување на образование се распоредуваат во три 
циклуси на високото образование : 

- прв циклус академски студии којшто по правило трае од три до четири години и 

со неговото завршување се стекнуваат 180 до 240 ЕКТС кредити. Лицето кое ги 
завршило студиите се стекнува со диплома со додавка на соодветната струка, а во 

меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, академскиот назив по 

завршувањето на првиот циклус на студии е baccalareus односно baccalaurea. 
- втор циклус академски студии коишто по правило траат од една до две години 

(или подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно прифатените стандарди 

за даден профил) и со нивното завршување се стекнуваат 60 до 120 ЕКТС кредити. 
Вкупниот број кредити кои се стекнуваат на првиот и вториот циклус на 

универзитетските студии изнесува 300 кредити. Лицето кое ги завршило студиите 

се стекнува со научен назив master. 
- трет циклус академски студии или докторски студии траат, по правило, три 

години и носат 180 кредити. Со јавна одбрана на докторскиот труд стекнува назив 

доктор на науки (dr.sc).  

8.5 Структура на високобразовните стручни студии 

Стручните студии траат три години и со нивно завршување се стекнуваат 180  
ЕКТС кредити, а по исклучок можат да траат четири години и со тие студии се 

стекнуваат 240 ЕКТС кредити. 

Со завршувањето на стручните студии се стекнува диплома со додавка на 
соодветната струка, а во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, 

стручниот назив по завршувањето на првиот циклус  стручни студии е baccalareus  

односно baccalaurea со додавка на струката. 
Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат една година и со нивното 

завршување се стекнува звање специјалист од одредена  струка (spec.) кое се 

користи покрај стручниот назив стекнат на стручните студии или академските 
студии од прв циклус. 

8.6 Услови за запишување на студиите 

По Законот за високо образование, Правилникот на Универзитетот “Св. 

Климент Охридски“ – Битола (Статутот, Правилникот за прв циклус на 

студии) и Конкурсот за упис на студенти на  Универзитетот “Св. Климент 

Охридски“– Битола. Содветноста и условите за упис ги утврдуваат 

Универзитетот и Техничкиот факултетот  - Битола.  

8.7 Систем на оценување 

Проверката на знаењето на студентот се врши континуирано во текот на наставно-

образовниот процес и се изразува во поени. 
За исполнувањето на обврски за полагање на испитот ( по длови или во целина) 

студентот може ад оствари најмногу 100 поени или да добие позитивна оценка која 

се изразува до 10  (десет), при што оценките го  означуваат следниов успех: 
10 - извонреден 

  9 - одличен 

  8 - многу добар 
  7 - добар 

  6 - доволен 

  5 - недоволен  
Завршното оценување задолжително се запишува во индексот или во некој друг 

документ и во пријавата за завршното оценување. 

Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на оценките од 
завршното оценување по сите наставни предмети во текот на студиите, вклучувајќи 

го и завршниот испит.  
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ДОДАТОК  НА ДИПЛОМАТА 

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА

1.1 Име: Петко – пополнува администратор 

1.2 Презиме: Петковски– пополнува администратор 

1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање: 12.12.1980 год., Битола, Р. Македонија– пополнува администратор 

1.4 Матичен број и број на студентско досие: 
ЕМБГ 1212980415019 и 3490– пополнува администратор 

2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА  КВАЛИФИКАЦИЈА

2.1 Датум на издавање : 

- број на диплома, датум на дипломирање 

- сериски број на дипломата од Универзитетот, датум на издавање 

пример: 

- 1265, 20.12.2011 

- ПЦС - 0025, 25.04.2012– пополнува администратор 

2.2 Назив на квалификацијата: Дипломиран инженер по безбедност и здравје при работа 

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско 

подрачје, поле и област на студиите 

Техничко-технолошки науки – Животна средина, Машинство и 

Енергетика 

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа 

која ја издава дипломата: 

Универзитет “Св. Климент Охридски“, Битола, Технички факултет 

Битола. Државен универзитет, формиран во 1979 год. со одлука на 

Собранието на РМ.  

Вишата техничка школа е формирана во 1961 год. од страна на 

Собранието на општина Битола. Трансформација од Виша Техничка 

школа  во Технички факултет во 1977 год., со  Закон за основање 

(Службен весник на СРМ бр.30.77), Реш. бр.06-1945 од 06.07.1977.  

Последна акредитација на студиската програма доделена од Одбор за 

акредитација бр. сл. 12. од14.04.2009 

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа 

(доколку е различна)  која ја администрира дипломата: 
/ 

2.6 Јазик на наставата: Македонски 

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА

3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии):
Универзитетски студии 

3.2 Степен (циклус)  на квалификацијата Времетраење на 

студиите:  
Прв циклус четиригодишни универзитетски студии 

3.3 Траење на студиската програма: години и ЕКТС кредити 4 години (8 семестри, 15 недели по семестар), 240 ЕКТС 

3.4. Услови за запишување на студиската програма 

Да се наведе степен на образование - средно школо, колку годишно 

средно и од кои струки –пополнува администратор 

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - Битола 

Технички факултет– Битола 

Инженерство за заштита на работна средина 

Овој ,,Додаток на дипломата“ го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на Европа и 

УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,Додатокот на дипломата" е да овозможи податоци потребни за препознавање на академски 

квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е обликуван да обезбеди опис на природата, нивото, 

контекстот, содржината и статусот на студиите кои биле следени и успешно завршени од лицето – носител на 

оригиналната диплома, кон која е додаден овој додаток. Додатокот треба да биде ослободен од секаков вид коментари 

за вредноста, еквавилентноста со други студии и сугестии за признавање. 



4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ   И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

4.1 Начин на студирање (редовни,вонредни): 
Пополнува администратор 

4.2 Барања и резултати на студиската програма: 

Барањата на студиската програма за инженерство за заштита на работна средина е 

стекнување на знаења и вештини значајни за реализација на активностите, кои 

овозможуваат директно вклучување на дипломираните студенти во работата на 
компаниите во делот на заштита при работа и безбедност и здравје во работна 

средина. За да го оствари тоа, потребно е да ги совлада знаењата од областите на: 

фундаменталните науки физика и математика и во полињата на техничко 
технолошките науки како што се инженерските  науки поврзани со заштитата на 

работната средина. По завршувањето на студиите, студентот треба да е компетентен 

да ги идентификува проблемите, да ги анализира со соодветна методологија и да 
даде решенија во областите на заштитата на работната средина. 

4.3. Податоци за студиската програма (насока, модул, 

оценки, ЕКТС кредити) 1 

Студентот дипломира со 240 кредити, процентот на соодносот на задолжителни-

изборни предмети е во согласност Законот за високото образование. Некои од 
предметите вклучуваат работа на студентот на терен, или изработка на проектни 

задача или семинарска работа. За сите предмети е задолжително посетувањето на 

предавањата и вежбите. После секој парен семестар студентот поминува практична 
настава во компанија со дејност поврзана со заштитата при работа. За време на 

последниот семестар студентот запишува, изработува и брани дипломска работа. . 
Просечната оценка на студирање се пресметува како просек на сите оценки по сите 

предмети. 

4.4 Систем на оценување (шема на оценки и критериуми 

за добивање на оценките) 

Национална оцена  Опис Дистрибуција 

10 Извонреден 91-100 

9 Одличен 81 – 90 

8 Многу добар 71 – 80  

7 Добар 61 – 70 

6 Доволен 51 - 60 

5 Недоволен 0 - 50 

Oценката 6 е најниска, а 10 највисока оцена. 
Оценката се формира врз основа на постигнатиот успех од колоквиумите и/или 

завршниот испит (максимум 80 поени), присуство и активност на предавање и вежби 

(максимум 10 поени), изработена семинарска работа (максимум 10 поени). 
За завршување на студиите неопходно е студентот да добие преодни оценки по сите 

предмети од студиската програма. 

4.5 Просечна оценка во текот на студиите Пополнува администратор 

5. ПОДАТОЦИ ЗА  КОРИСТЕЊЕ  НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА

5.1 Пристап до понатамошни студии 
Стекнатата диплома овозможува продолжување на академски студии од втор циклус, 

во траење од 1 година. 

5.2 Професионален статус (ако е приемливо) Дипломата овозможува  директен пристап кон професионално вработување.  

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

6.1 Дополнителни информации за студентот: 
Дали студирал во странство, или бил на стручна пракса, дали имал награди, 
стипендии, признанија, дали завршил заеднички студии или студиите дали биле 

изведувани во повеќе држави. – пополнува раководител на отсекот 

6.2 Дополнителни извори за високообразовната установа: 

www.tfb.edu.mk 

www.uklo.edu.mk 

tel.  +389 (0) 47 207 702 

fax. +389 (0) 47 203 370 

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА:

7.1 Датум и место: 26.10.2016, Битола 

7.2 Име и потпис: 

Проф. д-р Стојанче Нусев          Проф. д-р Сашо Коруновски 

7.3 Функција на потписникот:  Декан   Ректор 

7.4 Печат 

1 Додаток 4.3 е Уверението за положени испити 

8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

8.1. Видови високообразовни установи 

Универзитетот “Св. Климент Охридски“ –Битола е највисока автономна јавна 

високообразовна, научна, односно уметничка установа која го обезбедува 
единството во вршењето  и развојот на високото образование, науката, уметноста и 

стручноста и непосредно и преку своите единици од различни студиски подрачја 

пренесува сознанија од повеќе научни односно уметнички подрачја и дисциплини.    

8.2 Вид на студии 

Академските студии ги оспособуваат студентите за вршење на дејности во науката  

и високото образование, во деловниот свет, во јавниот сектор и општеството во 

целост преку оспособување за развој и примена на научните и стручните достигања. 
Стручните студии им даваат на студентите знаења и вештини кои им овозможуваат 

вршење на стручни занимања и ги оспособуваат за непосредно вклучување во 

работниот процес. 

8.3 Акредитација на високообразовната установа 

Системот за обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование се 
потпира врз функционирањето на Одборот за акредитација и  евалуација. Системот 

на обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование опфаќа:   

- одобрување,  потврдување и признавање на високообразовна установа и на 
студиски програми, за вршење на високообразовна дејност согласно со овој за- 

кон, што се остварува преку акредитација,   
- процена на квалитетот на вршењето на високообразовната дејност,  управувањето,  

финансирањето, академските и други активности и нејзините приоритети, што се 

остварува преку системот на евалуација  и   
- други активности и механизми преку кои се развива и одржува квалитетот на 

високото образование утврдени со закон и актите на телата што го оценуваат 

квалитетот на високото образование.   

8.4 Структура на високообразовните универзитетски 

(академски) студиски програми 

Студиските програми за стекнување на образование се распоредуваат во три 
циклуси на високото образование : 

- прв циклус академски студии којшто по правило трае од три до четири години и 

со неговото завршување се стекнуваат 180 до 240 ЕКТС кредити. Лицето кое ги 
завршило студиите се стекнува со диплома со додавка на соодветната струка, а во 

меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, академскиот назив по 

завршувањето на првиот циклус на студии е baccalareus односно baccalaurea. 
- втор циклус академски студии коишто по правило траат од една до две години 

(или подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно прифатените стандарди 

за даден профил) и со нивното завршување се стекнуваат 60 до 120 ЕКТС кредити. 
Вкупниот број кредити кои се стекнуваат на првиот и вториот циклус на 

универзитетските студии изнесува 300 кредити. Лицето кое ги завршило студиите 

се стекнува со научен назив master. 
- трет циклус академски студии или докторски студии траат, по правило, три 

години и носат 180 кредити. Со јавна одбрана на докторскиот труд стекнува назив 

доктор на науки (dr.sc).  

8.5 Структура на високобразовните стручни студии 

Стручните студии траат три години и со нивно завршување се стекнуваат 180  
ЕКТС кредити, а по исклучок можат да траат четири години и со тие студии се 

стекнуваат 240 ЕКТС кредити. 

Со завршувањето на стручните студии се стекнува диплома со додавка на 
соодветната струка, а во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, 

стручниот назив по завршувањето на првиот циклус  стручни студии е baccalareus  

односно baccalaurea со додавка на струката. 
Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат една година и со нивното 

завршување се стекнува звање специјалист од одредена  струка (spec.) кое се 

користи покрај стручниот назив стекнат на стручните студии или академските 
студии од прв циклус. 

8.6 Услови за запишување на студиите 

По Законот за високо образование, Правилникот на Универзитетот “Св. 

Климент Охридски“ – Битола (Статутот, Правилникот за прв циклус на 

студии) и Конкурсот за упис на студенти на  Универзитетот “Св. Климент 

Охридски“– Битола. Содветноста и условите за упис ги утврдуваат 

Универзитетот и Техничкиот факултетот  - Битола.  

8.7 Систем на оценување 

Проверката на знаењето на студентот се врши континуирано во текот на наставно-

образовниот процес и се изразува во поени. 
За исполнувањето на обврски за полагање на испитот ( по длови или во целина) 

студентот може ад оствари најмногу 100 поени или да добие позитивна оценка која 

се изразува до 10  (десет), при што оценките го  означуваат следниов успех: 
10 - извонреден 

  9 - одличен 

  8 - многу добар 
  7 - добар 

  6 - доволен 

  5 - недоволен  
Завршното оценување задолжително се запишува во индексот или во некој друг 

документ и во пријавата за завршното оценување. 

Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на оценките од 
завршното оценување по сите наставни предмети во текот на студиите, вклучувајќи 

го и завршниот испит.  
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ПРИЛОЗИ 

ПРИЛОГ БР.1 -Скенирани документи како доказ за просторот предвиден за реализација 

на студиската програма 

Слика 1. Основа на сутерен - визба 
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Слика 2. Основа на прв спрат 
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Слика 3. Основа на втор спрат 
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Слика 4. Основа на трет спрат 
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Слика 5. Пресеци 
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ПРИЛОГ БР.3 
 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Вовед во принципите на заштитата на животната 
средина 

Шифра ИЖС101 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна средина

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола 
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 1/1 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници вонр. проф. д-р Цвете Димитриеска 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со актуелните проблеми од
областа на заштитата на животната средина и основните принципи на заштита на животната средина. 
Цел на предметот е и запознавање со терминологијата и специфичните цели на ИЗЖС кои ќе послужат
како основа за натамошно успешно студирање. 

Вовед во инженерството за заштита на животна средина како дисциплина. Основни поими од општо
инженерство на околината (поим за систем, граници на системот, размена на енергија и материја,
планетата Земја како систем). Кружење на водата и глобалните циклуси на некои елементи. Меѓусебно
влијание на цивилизацијата и животната средина. Атмосфера и нејзини карактеристики, МДК на 
полутантите во атмосфера. Извори, карактеристики и ефекти на загадувањето (загадување на воздухот,
извори на загадување на воздухот, примарни и секундарни полутанти, глобално загревање). Основи
принципи на заштита на животната средина. 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 270 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
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од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. C. Park The Environment, Principles and 
Applications-2nd edition 

Routledge 2001 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. M. Suzuki Water quality international'92 Washington DC 1992 

2. A. Vlavianos-Arvanitis The Bio-environment, bio-culture Athens 1996 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии Прилог бр. 3 
Наслов на наставниот предмет Енергија и животна средина 

Шифра ИЖС102 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна средина

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола 
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 1/1 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници вонр. проф. д-р Владимир Мијаковски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со конвенционалните 
енергетски постројки и нивното влијание врз животната средина. Целта е студентите да се оспособат за
препознавање на потенцијалните загадувања кај конвенционалните постројки за трансформација на
енергијата и при тоа кај нив да се развие свест за значењето на неконвенционалните ресурси и
алтернативната енергетика. 
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Содржина на предметната програма: Воведни одредби (поим и вид на енергија; “корисна“ енергија; 
“природна“ енергија; енергетски ресурси). Енергетски загадувачи на околината (општо за
конвенционалните енергетски загадувачи: термоелектрани, топлани, енергетски постројки во
индустријата, транспорт). Термичко оптоварување на животната средина (термичко оптоварување на 
атмосферата, на водените текови, дисперзија на термичкото оптоварување). 
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 270 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. В. Мијаковски Енергија и животна средина – интерна 
скрипта од предавања 

Технички 
факултет - 

2016 

2. Џејмс Феј, Ден Голом  Енергијата и животната средина,
превод од англиски, Превод на 1000 
стручни, научни книги и учебници од 
кои се учи на врвните и 
најреномираните универзитети во САД 
и Европската унија 

Ад вербум 2013 

3. D. Strbac, B. Gvozdenac,
Z. Mirosavljevic

Energija i okruzenje - skripta Fakultet tehnickih 
nauka – Novi Sad 

2011 

Дополнителна литература 
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Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Џон Ендруз и Ник
Џели

Наука за енергетиката – принципи, 
технологии и влијанија, превод од 
англиски, Превод на 1000 стручни, 
научни книги и учебници од кои се учи 
на врвните и најреномираните 
универзитети во САД и Европската 
унија 

Датапонс 2009 

2. John Andrews & Nick
Jelley

Energy Science: principles, technologies, 
and impacts 

Oxford University 
Press 

2007 

3. М. Ђонлагић Energija i okolina Printcom-Tuzla 2005 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии Прилог бр. 3 
Наслов на наставниот предмет Инженерска математика 

Шифра ИЖС103 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна средина

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола 
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 1/1 Број на ЕКТС кредити 6 
Наставници доц. д-р Соња Чаламани 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Основна цел на предметот е стекнување на знаења од
виша математика и оспособување на студентите да ги применат стекнатите знаења во останатите општи
и стручни предмети, како и развивање на  апстрактно и логично размислување со цел полесно 
совладување на другите научни дисциплини кои користат математика. 

Содржина на предметната програма: Предметот ги опфаќа следните теми: елементи од линеарна
алгебра, елементи од векторска алгебра, основни функции, гранична вредност и непрекинатост на 
функциите, извод и диференцијал на функциите со примена на изводите, неопределени интеграли. 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 180 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

105 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови
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Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓ.Чупона, Б,
Трпеновски, Н.

Предавања по виша математика - 
книга I 

2. Н. Речкоски Виша математика 

3. Л. Стојановска, М.
Хаџи-Коста Јосифовска

Збирка задачи по математика I 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. И. Шапкарев Задачи за вежбање по Математика I и 
Математика IV 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Принципи на физика во ИЗЖС 
Шифра ИЖС 104 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет-Битола 
Машински отсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 1/1 Број на ЕКТС кредити 5 
Наставници вонр. проф. д-р Ратка Нешковска 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  студентите да се стекнат со основни познавања за 
физичките величини, закони и појави од поодделни теми од физиката, кои се од фундаментално 
значење за оваа студиска програма и се неопходни за подобро разбирање и изучување на другите 
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предметни програми. 
Содржина на предметната програма: Вовед, Механика, Осцилаторно и браново движење,  
Оптика, Атомска физика, Нуклеарна физика  
Методи на учење:  теоретска настава, аудиториски вежби, учество на студентите во изработка на 
домашни работи, одржување консултации со студентите, индивидуално учење   
Вкупен расположив фонд на време 3+2 
Распределба на расположивото време 150 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

75 часови

Начин на оценување  
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација, самоевалуација, анкети 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

А. Андреевска  Физика I  Универзитет 
„Св.Климент 
Охридски“ - 
Битола 

2006 

2. 

В. Урумов, Ѓ. 
Ивановски 

Техничка физика Универзитет 
„Климент 
Охридски“ - 
Битола 

1979 

3. 

В. Мицевски, М. 
Фукарова-
Јуруковска, К. 
Панделишев, Ж. 
Станковски 

Збирка на решени задачи по физика Универзитет 
„Кирил и 
Методиј“ - 
Скопје 

1982 

4. 
Р. Нешковска Решени задачи по физика Скрипта за 

интерна 
употреба 

2012 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии Прилог бр. 3 

5. 
Р. Нешковска Физика, белешки од предавања Скрипта за 

интерна 
употреба 

2015 

Дополнителна литература   

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Стивен Т. Тортон, 
Ендру Рекс 

Модерна физика Проект на 
Владата на РМ за 
превод на 
стручни, научни 
книги и учебници 

2. 

Јуџин Хехт Оптика Проект на 
Владата на РМ за 
превод на 
стручни, научни 
книги и учебници 

Наслов на наставниот предмет Интернет и мултимедија 
Шифра ИЖС 105 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - 
Битола Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 1/1 Број на ЕКТС кредити 5 
Наставници доц. д-р Светлана Мијаковска 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите за правилно користење на 
интернет и мултимедијалните техники, како и со можностите што тие ги нудат во инженерството 
Содржина на предметната програма:  Што е Интернет? Историја на интернетот. Интернет 
апликации. World Wide Web. Објавување на WWW. Социјални медиуми. Безбедност на интернет. 
Основи на web дизајн. Што е мултимедија? Мултимедијални содржини. Текст. Слики. Звук. 
Анимации и видео. 
Методи на учење:  теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, изработка на 
проекти, одржување консултации со студенти. 
Вкупен расположив фонд на време 3+2 
Распределба на расположивото време 150 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

75 часови

Начин на оценување  
Тестови 80 бодови
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Статистика на проодност, анкетирање на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Preston Gralla  
  

How the Internet  
Works (8th Edition)  

Que  2006  

2. Ze-Nian Li, Mark S. 
Drew, Jiangchuan Liu 
 

Fundamentals of Multimedia 
 

 2014 

Дополнителна литература       

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Игор Неделковски  Интернет и мултимедија  Технички факултет 
- Битола  

2010  

Наслов на наставниот предмет Модерни аналитички методи во анализа на 
околината 

Шифра ИЖС 201 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет – Битола 
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници вон. проф. д-р Цвете Димитриеска 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со  чекорите на 
аналитичката постапка (земање на примерок, сепарација, мерење и проценка и анализа на 
резултатите), модерните аналитички техники и нивната примена во анализата на сложените 
примероци од околината 
Содржина на предметната програма:  Аналитички состав. Земање примероци од околината. 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии Прилог бр. 3 

Припрема на примероците за анализа. Преглед на методите за идентификација на загадувачите на 
околината (почва, воздух, вода). Вовед во спектроскопски методи. Хроматографски методи. 
Хроматографија на течностите. Валидација на користениот метод(и). Споредба на методите и 
избор на соодветен метод. Статистичка обработка и проценка на резултатите и добивање на 
информации за околината. Еколошки показатели за карактеризација на отпадниот воздух. 
Методи на учење:  теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, изработка на 
проекти, одржување консултации со студенти. 
Вкупен расположив фонд на време 3+2 
Распределба на расположивото време 270 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување  
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Статистика на проодност, анкетирање на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. M. Csuros Environmental Sampling and Analysis Lewis 
Publishers, New 
York 

1997 

Дополнителна литература   

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. D. A. Skoog, D. M.
West, F. J. Holler

Osnove analitičke kemije Školska knjiga, 
Zagreb 

1999 

2. D. C. Harris Quantitative Chemical Analysis W. H. Freedman and 
Co., New York 

2001 
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Наслов на наставниот предмет Наука за животната средина 
Шифра ИЖС 202 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет – Битола 
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници ред. проф. д-р Кире Поповски
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е стекнување на основни 
знаења за науката за животна средина и научните принципи во решавањето на проблеми од 
животната средина, како и разбирање на дилемите во врска со глобалните проблема и разбирање 
на потребата за одржив развој. 
Содржина на предметната програма:  Концепт на науката за животната средина. Планетата Земја 
како систем. Биогеохемиски циклуси. Биодиверзитет. Храна и земјоделие. Човековото здравје од 
аспект на загадувањето и токсикологијата. Основи на: извори на загадување, снабдување со вода, 
атмосфера и климатски промени, загадување на воздух, отпад, ефикасен и одржив развој. 
Методи на учење:  теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, изработка на 
проекти, одржување консултации со студенти. 
Вкупен расположив фонд на време 3+2 
Распределба на расположивото време 270 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување  
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Статистика на проодност, анкетирање на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Wright,R.T. Environmental Science: Toward A 
Sustainable Future 

Prentice Hall; 
10th edition 

2007 

Дополнителна литература       

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Савић, И. и Терезија, 
Б. 

Екологија и заштита животне 
средине 

Завод за уџбенике и 
наставна средства. 
Београд 

2002 

2. Enger, E.D. and Smith, 
B.F. 

Environmental Science: A Study 
Of Interrelationships 

McGraw-Hill 
Companies; 10th 
edition 

2006 

Наслов на наставниот предмет Вовед во принципите на безбедност и здравје при 
работа 

Шифра ИЗБР 202 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет – Битола 
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници ред. проф. д-р Весна Ангелевска 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со основните принципи 
на безбедноста и заштитата на здравјето при работа и со значењето на нивната примена како 
основен предуслов за остварување на сите безбедносни, здравствени, етички и економски права. 
Содржина на предметната програма:  Основни елементи на системот и процеси на работата во 
претпријатието. Техничко-технолошки процеси и карактеристики на процесите. Основни поими 
од областа на безбедност и здравје при работа. Значење на безбедното работно место и работната 
околина. Основни елементи на системот за безбедност при работа - здравствени, етички и 
финансиски. Систем за безбедност и здравје во Република Македонија. Воспоставување на систем 
на безбедност и здравје при работа како дел од процесот на Европска интеграција. Меѓународни 
правни извори во областа безбедност и здравје при работа. Директиви на ЕУ. Конвенции на 
меѓународните организации на трудот. Правни прописи на РМ од оваа област. Примери на добра 
пракса. 
Методи на учење:  теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, изработка на 
проекти, одржување консултации со студенти. 
Вкупен расположив фонд на време 3+2 
Распределба на расположивото време 270 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Основи на статистика и статистички методи 
Шифра ИЖС203 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување  
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Статистика на проодност, анкетирање на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Закон за безбедност и 
здравје при работа; 
Измени и дополнувања 
на Закон за 
безбедност и здравје 
при работа и Законот 
за безбедност и 
здравје при работа 
(пречистен текст) 

Службен весник на РМ бр.92/2007; 
бр.136/11;  бр.23/13; бр.25/13 и 
бр. 53/13;  
 

РМ 2007; 
2011; 
2013 

2. J. Stranks The health & safety Handbook Kogan Page 
Limited 

2006 

Дополнителна литература       

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. J. Ridley, J. Channing Safety at work 6th edition Butterworth-
Heinemann 

2003 
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Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС кредити 6 
Наставници Ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема  

Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со основните принципи на статистиката и веројатноста, како и нивна примена при 
оценувањето на состојбата на животната средина. Запознавање со основните принципи на 
нумеричката математика и соодветните компјутерски пакети. 

Содржина на предметната програма: 
Описна статистика; Точкасти оценки на непознати параметри;Интервални оценки 1, 2; Тестирање 
на хипотези 1,2; Поим за веројатност. Поим на случајна варијабла (дискретна и континуирана). 
Биномна и Poisson-ова распределба. Експоненцијална и нормална распределба. Проценка на 
параметрите. Основи на тестирање на статистичките хипотези, t-тест и F-тест. Метода на најмали 
квадрати. Интерполации на функциите. Софтверски пакети за користење на методите на 
веројатност и статистичките методи. 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача 
Вкупен расположив фонд на време 180 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

105 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација, анкета на студенти 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Год
ина 
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1. Вукадинович, С., Математичка статистика Саобрачајни 
Факултет Београд 

2008 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Год
ина 

1. Sincich T., Mendenhal W. Statistics for Engineering and the Sciences Maxwel Macmillan 
International 
Editions, New York

2012 

2.  -  Statistica for Windows 9.0 Tulsa USA 2015 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Основи на компјутерските технологии 
Шифра ИЖС204 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС кредити 5
Наставници Ред. проф. д-р Илиос Вилос 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема

Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање со основните компјутерски вештини и оперативниот систем MS Windows со 
програмскиот пакет MS Office. 

Содржина на предметната програма:
Запознавање со основите на компјутерската техника и информатиката, оперативниот систем 
Windows и софтверскиот пакет Microsoft Office, со посебен акцент на Word, Excel и Power Point. 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача
Вкупен расположив фонд на време 150
Распределба на расположивото време 3+2
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

75 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 
Јазик на кој се изведува наставата Македонски

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуацијаи самоевалуација, анкета на студенти

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годи
на 

1. P. Mitrevski, G.
Mancevski, D. Nikolovski 

Informacioni tehniki i tehnologii, prv i vtor 
del 

Prilep 2003 

2. L.Stojanovska,V.Stojanov
ski,A.Bocevska

INFORMATIKA cekor po cekor Bitola 2006 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годи
на 

1. G.Courter, A. Marquis, K. 
Browning

Majstor za Office XP Kompjuterska 
biblioteka 

2002 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии Прилог бр. 3 
Наслов на наставниот предмет Англиски јазик  
Шифра ИЖС205 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински  oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв  циклус 

Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС кредити 5 
Наставници ред. проф. д-р Викторија Петковска 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на елементарни знаења од стручен англиски јазик 

Содржина на предметната програма: 
Стекнување на елементарни јазични знаења поврзани со стручниот англиски јазик, неговите 
лексички и останати лингвистички особености од значење во стручната усмена или писмена 
комуникација. 
Методи на учење: интерактивна настава,  
Вкупен расположив фонд на време 150 
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Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

75 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Јазик на кој се изведува наставата Англиски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. В.Петковска Англиски за техничките науки Киро 
Дандаро 

2008 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Маџар,М и др. Workbook for science and technology students  Embassy of USA 2002 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии Прилог бр. 3 
Наслов на наставниот предмет Термодинамика 
Шифра ИЖС301 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински  oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв  циклус 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 9 
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Наставници вон. проф. д-р Игор Андреевски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на предметот:  Запознавање на студентите со основните законитости на процесите кои се
одвиваат при претворувањето на топлината во работа и обратно, како неопходна база за изучување на 
повеќе научни дисциплини од областа на Термотехниката и Термодинамиката. 
Стекнати компетенции - знаења: познавање на основите на термодинамичките големини и процеси, 
нивните карактеристики и специфичности, и нивната поширока примена во поголем број области на 
енергетиката и машинството. Решавање на практични проблеми поврзани со: претворањето на 
енергијата од еден вид во друг, промени на состојбите кај работните тела, процесите на производство 
на работа и топлина, процесите на согорување итн 

Содржина на предметната програма: 
Вовед, Термодинамички големини на состојбата, Топлински карактеристики на материјата, 
Термодинамички систем, Надворешни влијанија, Прв закон на термодинамиката, Втор закон на 
термодинамиката, Идеални гасови, Промени на состојбата на идеалните гасови, Мешавини на 
идеални гасови, Реални гасови, Кружни процеси, Согорување, Пренос на топлина. 

Методи на учење: интерактивна настава,  
Вкупен расположив фонд на време 270 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Англиски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година
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1. Г. Каневче Термодинамика Предавања  2005 

2. Џ. Козиќ и В. Бекавац, Б. 
Василјевиќ 

Приручник за термодинамику Машински 
факултет-Београд 

1976 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Б. Андреевски Термодинамика I и II Универзитет “Св. 
Кирил и Методиј”, 
Скопје 

1972 

2. Д. Вороњец и Сар Решени задаци из термодинамике са 
изводима из теорије 

Машински 
факултет-Београд 

1978 

3. К.Петровски Термодинамика Универзитет “Св. 
Кирил и Методиј”, 
Скопје 

1999 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Мониторинг на состојбата во животната средина 
Шифра ИЖС302 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници доц. д-р Севде Ставрева 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за основните принципи на функционирање на мониторинг системите за 
животната средина и физичко - хемиските процеси во различните медиуми на животната средина 
заради точно утврдување на репрезентативните загадувачки материи. 

Содржина на предметната програма: 
Мониторинг на индустриските загадувачи со емисии, мониторинг на стандардните полутанти (SO2, 
NOx, CO2, CO), суспендирани честички, чад, мониторинг на емисијата на метали, мониторинг на 
специфични загадувачки материи. Мониторинг на индустриските загадувачи и специфичните 
материи во рамките на имисијата. Континуирани автоматски станици за мониторинг и мониторинг 
на воздухот во просторија. Квалитативна анализа на податоците од мониторингот. Биоиндикатори 
за испитување на состојбата на човековото здравје и загрозеноста на еко-системите. 
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 270 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови
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Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 15 бодови

Активност и учество 5 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1.  А. Маркоски Заштита на животна средина - интерна 
скрипта 

Технички 
факултет-

2000 

2. С. Ставрева Мониторинг на состојбата во 
животната средина  

Предавања на 
ЦД- ракопис 

2016 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. N. P. Cheremisinoff Handbook of air pollution prevention and
control 

Elsevier Science 
(USA) 

2000 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии Прилог бр. 3 
Наслов на наставниот предмет Опасни и штетни материи
Шифра ИЖС 303 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6 
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Наставници вон. проф. д-р Љупчо Трајчевски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема

Цели на предметната програма (компетенции):  
Во рамките на предметот, студентите треба да стекнат основни познавања за класификацијата и
карактеристиките на супстанциите кои спаѓаат во категоријата на загадувачи со карактеристики на
опасни и штетни материи, изворите на загадување, како и можностите за отстранување на 
контаминантите од животната средина и санирање на загадената животна средина. Студентите ќе
бидат запознаени со делувањето на штетните и опасни материи врз живиот свет и човековото

Содржина на предметната програма:  
Дефиниција и поделба на штетните материи, физичко-хемиски карактеристики и начин на делување 
на штетните материи. Директно и индиректно дејство на штетните материи, работа со опасни
материјали, мерки за заштита при работа, опасност и класификација на опасноста од штетните 
материи. Утврдување на степенот и категоризацијата на потенцијалната опасност. Определување на
влијанието и токсичноста врз живиот свет. Транспорт, обележување и складирање на опасни
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 180
Распределба на расположивото време 3+2
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

105 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 15бодови

Активност и учество 5 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 
Јазик на кој се изведува наставата Македонскијазик

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуацијаи самоевалуација

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годи
на 
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1. О. Стојановић,Н.
Стојановић,

Штетне и опасне материје РАД, Београд 1986 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годи
на 

1. Wells G. L. Major Hazards and their Management ChemE 1997 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии Прилог бр. 3 
Наслов на наставниот предмет Градежништво и животна средина 
Шифра ИЖС 304
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6
Наставници ред. проф. д-р Илиос Вилос 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема

Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање на студентите со основните принципи на одрживата изградба на објекти, принципите на 
правилно и еколошки исправно просторно планирање, избор на градежни материјали, конструктивни
решенија и заштита од пожари при проектирањето на згради, изградба на енергетски ефикасни објекти
и објекти изградени од природни материјали. 
Содржина на предметната програма:  
Мерки на заштита на ЖС во просторното планирање. Основни просторно - планерски принципи на 
еколошки правилна градба. Макропожарни сектори. Градежни материјали - еколошко оценување, 
критериуми за еколошко оценување на материјалите, енергетски аспекти, трајност на материјалите,
однесување на материјалите на високи температури. Нови материјали - фазно променливи материјали. 
Енергетски аспекти при изградба на згради. Основни видови на самогрејни објекти. Сеизмички аспекти
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време 180
Распределба на расположивото време 3+2
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

105 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 15бодови
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Активност и учество 5 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскијазик

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуацијаи самоевалуација

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Крњетин С. Градитељство и заштита животне 
средине 

Прометеј, Нови 
Сад 

2004 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. Nemecek J., Schulz P. Buildings and the Environment Nova Science 
Publishers Inc. 

2009 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 
Наслов на наставниот предмет Одржливо користење на природни системи за 

заштита на животната средина 

Шифра ИЖС 305
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 5
Наставници вон. проф. д-р Сања Поповска Василевска 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема

Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање со поимот одржлив развој, систем за заштита на животната средина, разбирање на
сложените односи помеѓу елементите на одржливиот развој и неопходност од мултидисциплинарно
согледување на проблемите. 
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Содржина на предметната програма:  
Природни ресурси (неисцрпни и исцрпни ресурси). Тематската стратегија на ЕУ као рамка за
одржливо користење на природните ресурси. Природни ресурси и национална стратегија на РМ за
приклучување во ЕУ. Концепт на интегрална заштита и контрола на животната средина.
Конференција во Рио де Женеиро (1992) - Агенда 21, конференцијата во Јоханесбург, конвенции од
областа на заштита на животната средина. Меѓународни организации. Потенцијал на глобалното
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време 150
Распределба на расположивото време 3+2
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

75 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 15бодови

Активност и учество 5 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскијазик

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуацијаи самоевалуација

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Год
ина

1. R.Lopez, M.Toman Economic Development and 
Environmental Sustainability - New Policy 

Oxford University 
Press (USA) 

2006 

2. D. Botkin, E.Keller Environmental science Wiley & Sons 2003 

3. Џеферсон В. Тестер, 
Елизабет М. Дрејк и др. 

Одржлива енергија - избор меѓу опциите   

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Год
ина
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1. Joseph Fiksel Design for Environment Mc Graw Hill 2009 

2. J.Niemann, S.Tichkiewitch, 
E.Westkamper  

Design of Sustainable Life Cycles Springer 2009 

3. Џејмс Р.Крег, Дејвид 
Џ.Вога и Брајан Џ.Скинер 

Ресурси на земјата – потекло, употреба и 
влијание врз животната средина 

  

 
 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 
Наслов на наставниот предмет Машинство во инженерството за заштита на 

животната средина 
Шифра ИЖС 401 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет – Битола 
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 9
Наставници Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски  

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема

Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е стекнување на основни познавања од областа на машинството со посебен 
акцент на аспектите од заштитата на животната средина. 

Содржина на предметната програма: 
Системскиот конфликт помеѓу животната средина и потребите на цивилизацијата. Машинство и 
животна средина (машински постројки, загадување на атмосферата, отпад, екологизација на 
технологиите). Методика на вреднување на влијанието на активностите врз животната 
средина.Мултикритериумско вреднување на оптоварувањето врз животната средина. Методика на 
енвироментално вреднување и означување на производите. Еколошки технологии и системи на  

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 270
Распределба на расположивото време 3+2
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10бодови

Активност и учество 10 бодови
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Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскии/илианглиски

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуацијаи самоевалуација

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годи
на 

1. Ј. Ходолич, М. Бадида, 
М. Мајерник, Д. Шебо 

Машинство у инжењерству заштите 
животне средине 

Факултет 
Техничких 

2005

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Год
ина

1. Т. Герамитчиоски Бучава и вибрации кај редукторите Битола 1999 

2. Т. Герамитчиоски, Ѓ. 
Тромбев, И. Вилос, В. 
Митревски 

Бучава во прехрамбената индустрија на 
Пелагонискиот регион 

Битола 2001 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 
Наслов на наставниот предмет Одржлив енергетски развој

Шифра ИЖС 402 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 9
Наставници вон. проф. д-р Игор Андреевски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема
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Цели на предметната програма (компетенции):  
Цел на предметот:  Запознавање на студентите со основните поставки на одржливиот развој  и системи
во подрачјето на енергетиката, можностите за одржливо производство и користење на енергијата од
различни необновливи и обновливи извори, како и запознавање со развојот на новите енергетски
технологии. 
Стекнати компетенции - знаења: познавање на основните можности за производство на енергија од
необновливи и обновливи извори, рационално и одржливо користење на енергијата и енергетските
ресурси, новите енергетски технологии и системи за одржливо производство на енергија и истовремена
заштита на животната средина, способност за препознавање на состојбите во полето на енергетиката
од аспект на критериумите за одржлив енергетски развој. 
Содржина на предметната програма:  
Вовед, Енергетски ресурси, Енергија и Животна средина, Основни поими и дефиниции на одржливиот
развој, Одржлив енергетски развој, Необновливи извори на енергија, Обновливи извори на енергија,
Развој на нови технологии за одржлива експоатација на енергетските ресурси, Дефинирање на
критериуми и поставки на одржлив енергетски развој.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 270
Распределба на расположивото време 3+2
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскии/илианглиски

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуацијаи самоевалуација

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годи
на 

1. Г. Каневче Одржлив енергетски развој и системи Предавања  2006 

Дополнителна литература 
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Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годи
на 

1. David Elliott Sustainable Energy: Opportunities and 
Limitations

PALGRAVE 
MACMILLAN 

2007 

2. Jefferson W. Tester, et al Sustainable Energy: Choosing Among 
Options 

MIT Press books 2005 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Mерење и контрола на загдувањето 
Шифра ИЖС 403 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 
Наставници Ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема  

Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со методите и техниките на мерење на одредени карактеристични параметри од 
аспект на загадувањето на животната средина и начин на обработка, презентација и толкување на 
тие резултати со примена на статисички методи и запознавање со теоријата на инженерски 
експеримент. 
Содржина на предметната програма: 
Основи на теоријата на грешки при мерењата, Електрични мерења на неелектрични големини, 
Мерни системи, Мерни единици, Мерење на должина и форма, Мерење на сила, момент и снага, 
Мерење на брзина, Мерење на брзина и проток на флуиди, Мерење на притисок. Мерење на 
температура. Мерење на влажност, Мерење на топлинска моќ на горивото, Техничка анализа на 
гасовите, Мерење на ниво на течности. Мерење на емисија на чадни гасови, мерење на бучава. 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача 
Вкупен расположив фонд на време 180 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

105 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови
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Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација, анкета на студенти 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. Љ. Каневче, 
В.Митревски 

Технички мерења, предавања Технички 
факултет - 

1995 

2. А. Ношпал Струјно – технички мерења и 
инструменти 

Машински 
факултет - 

1995 

Дополнителна литература 

Р.бр. Автор Наслов Издавач Година

1. В. Митревски Практикум за лабораториски вежби по 
технички мерења 

Интерен материјал 2016 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Енергетски објекти и животната средина 
Шифра ИЖС 404 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - 
Битола Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 
Наставници вон. проф. д-р Сања Поповска Василевска 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема  

Цели на предметната програма (компетенции):  
Изучување на квантитативно-квалитативните влијанија на енергетските објекти врз квалитетот на 
животната средина. 
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Содржина на предметната програма:  
Микро и макро локација на енергетските објекти. Законски прописи за заштита на животната 
средина од енергетски објекти. Идентификација на видот и количеството на разни полутанти кои се 
емитираат од енергетските објекти. Алатки за проценка на емисијата на штетни материи. 
Дисперзиони модели: опис, класификаци, потребни влезни податоци, употребливост и 
применливост. Претставување на резултатите. Практични пресметки и анализа на влијанието на 
енергетските објектите врз квалитетот на воздухот, водите, почвата. Мониторинг и мерки за 

ј јМетоди на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача
Вкупен расположив фонд на време 180
Распределба на расположивото време 3+2
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

105 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 10бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуацијаи самоевалуација, анкета на студенти

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годи
на 

1. S.P. Arya Air Pollution Meteorology And Dispersion Oxford University 
Press 

1999 

2. R.W. Bloubel et al. Fundamentals of Air Pollution Academic Press 1994 

3. Нил Руни, Кевин С. 
Мекен и Дејвид Л. Г. 
Ноукс 

Од енергетика до екосистеми: динамика 
и структура на еколошките системи 

  

Дополнителна литература 
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Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годи
на 

1. Боб Еверет, Годфи Бојл, 
Стивен Пике и Џенет 
Рамаж 

Енергетски системи и одржливост: 
можност за одржлива иднина 

  

2. Џејмс Р. Крег, Дејвид Џ. 
Вога и Брајан Џ. Скинер 

Ресурси на земјата – потекло, употреба и 
влијание врз животната средина 

  

3. Џеферсон В. Тестер, 
Елизабет М. Дрејк и др. 

Одржлива енергија - избор меѓу опциите   

4.  Литература достапна на интернет   
 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Мотори и екологија 
Шифра ИЖС 405 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 5 
Наставници Ред.проф. д-р Весна Ангелевска 

Вонр.проф. Васко Стојановски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема  

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите на фукционирањето на 
моторите со внатрешно согорување, како и со начините и мерките за прочистување на издувните 
емисии заради одржување на квалитетот на воздухот во животната средина. 

Содржина на предметната програма: Класификација на моторите со внатрешно согорување; Опис 
на работата на четиритактните и двотактните дизел и ото мотори; Опис на главните делови и уреди 
на моторот; Анализа на теоретските циклуси на моторите СВС; Анализа на реалните циклуси на 
моторите СВС; Кинематика и динамика на моторниот механизам; Системи кои ја овозможуваат 
работата на моторите СВС; Фактори кои влијаат на квалитетот на издувните емисии кај ото и дизел 
моторите; Видови на катализатори кои се применуваат кај ото и дизел моторите; Стандарди и 
легислатива во Европската Унија за издувните емисии од ото и дизел моторите; Хибридни возила.

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача
Вкупен расположив фонд на време 150 часа 
Распределба на расположивото време 3+2
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

75 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
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Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 10бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација, анкета на студенти 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годи
на 

1. Микаровска В. Мотори со внатрешно согорување Технички 
факултет- Битола 

1998 

2. Вилард В. Пулкрабек, 
Универзитет во 

Инженерски основи на моторите со 
внатрешно согорување 

Превод од Влада 
на РМ 

2009 

3. Томиќ М., Петровиќ С. Мотори са унутрашњим сагоревањем Машински 
факултет-Београд 

2000 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годи
на 

1. Димитровски М. Опрема на моторите СВС Машински 
факултет - Скопје 

1994 

2. Димитровски М., 
Петровиќ С., 

Теорија на моторите СВС Машински 
факултет - Скопје 

1994 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Законска регулатива и ЕУ пракса од областа на 
животната средина и безбедност и здравје при 

бШифра ИЖС 501 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 9 
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Наставници ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема  

Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на предметот, студентот треба да се здобие со основни познавања од областа на 
националната и ЕУ законска регулатива од областа на животната средина и нејзиното 
спроведување. 

Содржина на предметната програма: 
Основни начела на кои се заснова националното законодавство во областа на животната средина, 
системот на правни норми и прописи од областа на животната средина и безбедноста и здравје при 
работа (планирање и изградба, води, почва, постапување со отпад, производство и промет со 
отровни материи, промет и превоз на експлозивни и опасни материи, заштита од јонизирачко 
зрачења и нуклеарна безбедност итн.). Оценка на усогласеноста на Законите со законодавството на 
ЕУ, оценка на спроведување на законите. Посебен акцент ќе биде ставен на практични примери и 
искуства од примената на законите. 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача 
Вкупен расположив фонд на време 270 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација, анкета на студенти 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 
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1.  Закон за животната средина Службен весник 
на РМ бр.53/2005 

2005 

2.  Закон за квалитет на амбиентниот 
воздух 

Службен весник 
на РМ бр.67/2004 

2004 

3.  Закон за управување со отпадот Службен весник 
на РМ бр.68/2004 

2004 

Дополнителна литература 

Р.бр Автор Наслов Издавач Година

1.  Закон за безбедност и здравје при работаСлужбен весник 
на РМ бр.92/2007 

2007 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Механика на флуиди 

Шифра ИЖС502 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - 
Битола Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници вонр. проф. д-р Владимир Мијаковски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Основна цел на овај предмет е студентите да се запознаат со основните закони во механиката на
флуиди и да даде теоретска основа за изучување на другите научни дисциплини. 

Содржина на предметната програма:  
Динамика на совршен флуид, Ојлерова равенка, Бернулиева равенка на: нестислив, стислив и 
струење на совршен флуид во рамномерни вртливи канали. Динамика на вискозен флуид. Навиер-
Стоксови равенки-примери на нивна примена, ламинарно и турбулентно стуење-Рејнолдсов број, 
теорија на сличност и димензиска анализа. Дводимензионално струење, Примена на функцијата на 
комплексни променливи, комплексен  потенцијал кај основните и сложените струења, примена на
конформното пресликување. Теорија на граничниот слој. Применета механика на флуиди, главни
равенки на струењето во хидродинамиката, примена на теоријата на законот на количината на 
движење, загуби на енергијата при струење на реален флуид, нестационарно струење на реален
флуид хидрауличен удар
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 270 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови



 

93 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. Мијаковски И. Механика на флуиди Предавања на ЦД 
- ракопис 

2000 

2. Мијаковски В. Механика на флуиди – збирка на 
решени и испитни задачи 

Технички 
Факултет - 

2007 

3. Мијаковски В. Механика на флуиди (Динамика на 
вискозен флуид) – збирка на решени 
задачи 

Технички 
Факултет - 
Битола 

2007 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Вајт Ф. Механика на флуиди, шесто издание, 
превод од англиски, Превод на 1000 
стручни, научни книги и учебници од 
кои се учи на врвните и 
најреномираните универзитети во САД 
и Европската унија 

Арс ламина, 
Скопје 

2009 
 

2. Munson, Young, Okiishi Fundamentals of fluid mechanics, 5th 
edition

Wiley&sons 2006 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 
Наслов на наставниот предмет Управување и депонирање на цврст отпад 

Шифра ИЖС 503 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - 
Битола Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 
Наставници вонр. проф. д-р Љупчо Трајчевски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Целта на предметот е запознавање на студентите со сите делови на системот за управување со цврст
отпад, од неговото формирање, преку собирањето, транспортот, рециклажата до конечното
депонирање на отпадот, при што посебен акцент се става врз пронаоѓањето на соодветни решенија
во реална ситуација. 

Содржина на предметната програма:  
Поим за отпад, состав и карактеристики на комуналниот отпад. Законска регулатива за комунален 
отпад, национална и ЕУ. Управување со отпад, главни карактеристики, план за управување со
отпадот. Депонирање на отпад со користење на депониски гас. Собирање на отпадот и постројки за
сепарација. Согорување и компостирање на комунален отпад. Транспорт и возила за транспорт.
Методи на сепарација на секундарните суровини и собирање после транспортот. Затворање на
депониите. Управување со депонии и санитарни депонии. 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 180 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

105 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
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Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. А. Bagchi Design of Landfills and Integrated Solid 
Waste Management - 3rd editioн 

Wiley 2004 

2. F. Kreith, G. 
Tchobanoglous 

Handbook of Solid Waste Management McGraw Hill 2002 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. Група автори Стратегија за управување со отпад 
(2008-2020) 

Министерство за 
животна средина и 
просторно 
планирање на РМ 

2008 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Анализа на податоците за состојбата во животната 
средина 

Шифра ИЖС504 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 5 
Наставници Ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема  

Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на основни познавања околу инструменталните методи на хемиска анализа неопходни 
во областа на инженерството за заштита на водите, воздухот и почвата. Запознавање со современите 
методи на планирање на експерименти, обработка и анализа на експериментални податоци 
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Содржина на предметната програма: 
Експеримент во пракса. Пристап кон експериментално истражување. Планирање на експеримент. 
Грешки при мерењето и големини важни за мерењето. Видови на грешки (систематски, случајни, 
груби грешки).Осетливост, селективност и обработка на резултатите од експериментот. Графичка 
анализа и методи на анализа на резултатите. Карактеристики и однесување на гасовите. 
Карактеристики и однесување на дисперзните системи. 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача 
Вкупен расположив фонд на време 150 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

 75 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација, анкета на студенти 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. P. Jarvis Ecological 
Principles and 

Ecological Principles and Environmental 
Issues 

Prentice Hall  2000 

2. Н. Маријановић, З. 
Сутуровић 

Инструменталне методе анализе  Нови Сад  2006 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. G. Klečka et al., Evaluation of persistence and longrange 
transport of organic chemicals in the 
Environment 

SETAC Special 
Publications Series, 
USA 

2000 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 
Наслов на наставниот предмет Моделирање и симулација во инженерството за 

заштита на животната средина 
Шифра ИЖС 601 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници вонр. проф. д-р Владимир Мијаковски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на знаења и оспособување на студентите за понатамошна примена и практична работа
во областа на математичко моделирање од аспект на заштита на животната средина. 

Содржина на предметната програма:  
Општа теорија на системите. Задачи од анализа и синтеза на термопроцесните системи - ТПС 
(елементи и врски на ТПС, интеракција на ТПС и околината). Методи на анализа и синтеза на ТПС
(блок-шеми, пресликување на физичкиот во математички модел - ММ, начин на запишување на ММ, 
одредување на оптимални параметри. Математички модели на ТПС. Теоретски методи на
составување на ММ, метод на блок-дијаграм и метод на информациски променливи.
Експериментални методи на составување на ММ (активни, пасивни, адаптивни и комбинирани). 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 270 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
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Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Ј. Стевановић Моделовање и симулација процеса Београд 1995 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. I. Abdel-Magid, A.W. 
Mohammed, D. Rowe 

Modeling methods for environmental 
engineers

CRC Press 1996 

2. P. Zannetti Environmental Modeling: Computer 
Methods and Software for Simulating 
Enviromental Pollution and Its Adverse 
Effects

Elsevier applied 
science 

1993 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Oснови на заштита на воздухот 
Шифра ИЖС 602 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници доц. д-р Севде Ставрева 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):
Оспособување и запознавање на студентите со основните карактеристики на амбиентниот воздух и 
фундаменталните мерки за негова заштита. 
Содржина на предметната програма: 
Состав на Земјината атмосфера. Тропосфера. Амбиентен воздух. Квалитет на амбиентниот воздух. 
Загадување на воздухот. Загадувачки супстанци (полутанти) во воздухот. Концентрација на 
загадувачки супстанци. Оценка на квалитетот на амбиентниот воздух (горен и долен праг, целна 
вредност на амбиентниот воздух). Емисија, гранична вредност. Мониторинг на квалитетот на 
амбиентниот воздух. Мерки за заштита и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух. 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 270 
Распределба на расположивото време 3+2 
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Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 15 бодови

Активност и учество 5 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Изработка на семинарска работа 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. Ј. Koenig Health effect of ambient air pollution: How 
safe is the air we breathe? 

Springer 1999 

2.  Закон за квалитетот на амбиентниот 
воздух 

Сл. весник на РМ 
бр. 67/04 

 

3.  Directive on Ambient Air Quality and 
Cleaner Air for Europe (Directive 

European 
Comission 

2008 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. R. W. Boubel, D.I.Fox, 
D.B.Turner, A. C. Stern 

Fundamentals of Air Pollution Elsevier Science 
(USA) 

2008 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Oснови на заштита на водите  
Шифра ИЖС 603 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 

Технички факултет, Битола 
Машински отсек 
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оддел) 
Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 
Наставници вонр. проф. д-р Гордана Јаневска 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема  

Цели на предметната програма (компетенции):  
Оспособување и запознавање на студентите со основните карактеристики на површинските и 

подземните води и преглед на мерките за нивна заштита.  
Содржина на предметната програма:  
Основи на хидрологија и хидрометрија. Физички и хемиски карактеристики на водата и водените 
раствори. Карактеристики на протечните и неистечните води. Загадувачи на површинските и 
подземните води. Квалитет на водите. Мониторинг на водите. Прописи за квалитетот на водите. 
Европски директиви за квалитетот на водите.  
Методи на учење:  интерактивна настава, самостојна и/или тимска работа на проектни задачи,  
консултации, индивидуално учење 
Вкупен расположив фонд на време 180 часа  
Распределба на расположивото време 3 + 2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

105 часови

Начин на оценување  
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Анкета на студенти  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ј. Lehr, J. Keely, T. 
Kingery III  

Encyclopedia of Water - Ground water Wiley 2005 

2.  Закон за водите Сл. весник на 
РМ бр. 87/2008 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Методологија за изработка на проекти во 
животната средина 

Шифра ИЖС604 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 5 
Наставници Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски  

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):
Оспособување на студентите за учество во изработка на проекти од областа на заштита на 
животната средина. Со примена на претходно стекнатите знаења, толкувања на законската 
регулатива и познавања од овој предмет, студентот треба да е во можност да учествува во 

бСодржина на предметната програма: 
Катастар на загадувачи. Локални еколошки акционен план - ЛЕАП. ISO 14000. Проценка на 
влијанието врз животната средина. Стратегиска проценка на влијанието врз животната средина. 
Проценка на ризикот по здравјето на луѓето. Софтверски алатки за различни видови на пресметки 
и симулации потребни при изработката на проектот. 
 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 150 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

3.  Директиви на ЕУ од областа на 
водите 

European 
Comission 
Brussels  

 

Дополнителна литература       

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Национална стратегија за води 
(2012 – 2042)  

Службен весник 
на РМ бр. 122/12 

 

2. Вилфрид Брутсерт Вовед во хидрологија ТАБЕРНАКУЛ, 
(Проект на Владата 
на РМ за превод на 
стручни, научни 
книги и учебници) 

2010 

3. Гилберт М. Мастерс 
Вендел П. Ела  

Вовед во техниките и науката за 
животната средина 

Ars Lamina 
(Проект на Владата 
на РМ за превод на 
стручни, научни 
книги и учебници) 

2012 
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Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

75 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Р.бр. Автор Наслов Издавач Година

1. H.F. David, Liu & G. 
Bela, Liptak 

Environmental Engineer’s Handbook CRC Press 1999 

2. Г. Вујић, et all Приручник за израду процене стања 
животне средине при инвестиционим 

ФТН - Нови Сад 2002 

Дополнителна литература 

Р.бр. Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. UNESCO Methodological guidelines for the 
integrated environmental evaluation of 

t d l t

Paris 1987 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Акустика и заштита од бучава и вибрации 
Шифра ИЖС605 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна средина
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола 
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 5 
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Наставници Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски  
Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е да им даде на студентите основни предзнаења од акустиката и анализата на 
бучавата и вибрациите, со цел нивно дијагностицирање и заштита на машините и конструкциите од 
несакани оштетувања. 

Содржина на предметната програма: 
Основи на акустика. Основни поими за бучава, вибрации, шок. Техники за дијагностицирање. Анализа 
и контрола на бучава. Инструменти за мерење на бучава. Анализа и контрола на вибрации. 
Инструменти за мерење на вибрации. Динамичка анализа. Методи за заштита и контрола на бучава и 
вибрации. Дампери. Мониторинг 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 150 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

75 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Т. Герамитчиоски Бучава и вибрации кај редукторите Битола 1999 

2. Т. Герамитчиоски, Ѓ. 
Тромбев, И. Вилос, В. 

Бучава во прехрамбената индустрија на 
Пелагонискиот регион 

Битола 2001 
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Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. R.H. Warring Handbook of noise and vibration control Trade and technical 
press LTD 

1983 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Пречистување на отпадни води   
Шифра ИЖС 701 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет, Битола 
Машински отсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 6 
Наставници вонр. проф. д-р Гордана Јаневска 
Предуслови за запишување на 
предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Оспособување на студентите за стекнување на теоретски и практични познавања од областа на 

пречистувањето на отпадни води и примена на стекнатото знаење во пракса.  
Содржина на предметната програма:  
Состав и особини на отпадните води. Самопречистување на приемниците после вклучување на 
отпадните води во нив. Основни методи за пречистување на отпадни води. Опрема за механичко 
пречистување на отпадни води. Хемиско пречистување на отпадни води. Биолошко пречистување 
на отпадни води при природни услови. Биолошко пречистување на отпадни води во изведени 
услови. Избор на начинот на пречистување на отпадни води. Експлоатација на пречистителни 
објекти и опрема. Пречистување на отпадни води од различни производства. Неутрализација на 
радиооактивни отпадни води.  
Методи на учење:   индивидуално учење, интерактивна настава, консултации  
Вкупен расположив фонд на време 180 часа  
Распределба на расположивото време 3 + 2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

105 часови

Начин на оценување  
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски  

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. С. Пановски  Пречистување на отпадни води-
интерно издание  

Технички 
факултет –
Битола  

2010 

2. Д. Љубосављевић, 
А. Ђукић, Б. Бабић 

Пречишћавање отпадних вода  ГФ-Београд 2004 

3. Г. Дегремонт Техника пречишћавања отпадних 
вода  

Грађевинска 
књига  

1976 

Дополнителна литература       

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Dragan Povrenović 
Milena Knežević 

Osnove tehnologije prečišćavanja 
otpadnih voda 

Tehnološko-
metalurški fakultet, 
Beograd 

2013 

Наслов на наставниот предмет Постапки и постројки за третман на водите    
Шифра ИЖС 702 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет, Битола 
Машински отсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 6 
Наставници вонр. проф. д-р Гордана Јаневска 
Предуслови за запишување на 
предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Оспособување на студентите за стекнување на теоретски и практични познавања од областа на 

постапките и постројките за третман на водите и примена на стекнатото знаење во пракса.  
Содржина на предметната програма:  
Воведни поими - загадување и заштита на водите. Законска регулатива и гранични вредноси 
(ГХВИ) на загадувањето на водите. Карактеристики на отпадните води (физички, хемиски, 
биолошки). Класификација на водите (води од I, II, III и IV категорија). Основни постапки за 
пречистување на отпадните води. Основни постапки за обработка на талог и собирање на истиот.  
Методи на учење:   интерактивна настава, консултации,  индивидуално учење  
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Вкупен расположив фонд на време 180 часа 
Распределба на расположивото време 3 + 2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

105 часови

Начин на оценување  
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски  

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. С. Пановски  Пречистување на отпадни води-
интерно издание  

Технички 
факултет –
Битола  

2010 

2. Д. Љубосављевић, 
А. Ђукић, Б. Бабић 

Пречишћавање отпадних вода  ГФ-Београд 2004 

3. Г. Дегремонт Техника пречишћавања отпадних 
вода  

Грађевинска 
књига  

1976 

4.  Уредба за класификација на водите, 
Службен весник на РМ бр. 18/99  

  

5.  Уредба за категоризација на 
водотеците, езерата, акумулациите и 
подземните води,  
Службен весник на РМ бр. 18/99 

  

Дополнителна литература       

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. American Water Works 
Association,  
American Society of 
Civil Engineers  

Water Treatment Plant Design, 5th 
Edition 

McGraw Hill 
Professional 

2012 
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2. Syed R. Qasim Wastewater Treatment Plants: 
Planning, Design, and Operation, 
Second Edition 

CRC Pres LLC 1999 

Наслов на наставниот предмет Енергија и обновливи извори на енергија во 
руралните средини    

Шифра ИЖС 703 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет, Битола 
Машински отсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 6 
Наставници вонр. проф. д-р Гордана Јаневска 
Предуслови за запишување на 
предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентите да се запознаат со тековите, потенцијалите и можностите за користење на 
обновливите извори на енергија.  Целта е студентите да се оспособат за препознавање и 
разбирање на современите можности за користење на обновливите извори на енергија, посебно 
во руралните области.  
Содржина на предметната програма:  
Енергетски состојби во светот, перспективи, проблеми. Светски, ЕУ и национални програми во 
областа на енергетиката, со посебен осврт на значењето на обновливите извори на енергија во 
руралните средини. Обновливи извори на енергија, дефиниции, програми, документација. Сончева 
енергија, биомаса, биогорива, нивно значење за руралните средини. Когенерација и тригенерација 
на база на биомаса. Останати видови обновливи извори на енергија и нивната примена во 
руралните средини. Обновливите извори на енергија и руралниот развој.  
Методи на учење:   интерактивна настава, консултации,  индивидуално учење  
Вкупен расположив фонд на време 180 часа  
Распределба на расположивото време 3 + 2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

105 часови

Начин на оценување  
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски  

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Edited by CIGR,  
Vol.Editor: Osamu 
Kitani  

Energy and Biomass Engineering  American 
Society of 
Agricultural 
Engineers  

1999 

Дополнителна литература       

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. M. Kaltschmitt,  
W. Streicher,   
A. Wiese 

Renewable Energy: Technology, 
Economics and Environment  

Springer  2007 

2. N. El Bassam, 
P.Maegaard  

Integrated Renewable Energy for 
Rural Communities 

ELSEVIER  2004 

Наслов на наставниот предмет Практикум на заштита на животната средина со 
стручна пракса 

Шифра ИЖС 704 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет, Битола 
Машински отсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 6 
Наставници вонр. проф. д-р Љупчо Трајчевски 
Предуслови за запишување на 
предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на практични познавања од областа на инженерството за заштита на животната 
средина. Посети на фабрики, лаборатории и институти и практично согледување на реалните 
проблеми во заштитата на водите, воздухот и земјиштето. Симулација и оптимизација на процесот 
на заштита и третман на отпадните води, воздух и земјиште со користење на соодветни софтверски 
пакети. 
Содржина на предметната програма:  
Параметри на отпадните води. Таложење, коагулација, флотација, филтрација, аерација, 
дегазација. Мембрански процеси. Талог - кал, методи за згрутчување на калта, кондиционирање и 
дехидрација на кал. практични определување на карактеристиките со испитување на примерок на 
вода. Оптимизација на процесот на пречистување на оптадните води. Намалување на загадувањето 
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Наслов на наставниот предмет Одлучување во животната средина 
Шифра ИЖС 705 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

преку заштеда на енергија. Примена на софтверот SuperProDesigner на избрани примери од 
праксата. Посета на одредени фабрики, лаборатории и институти. 
Методи на учење:   интерактивна настава, консултации,  индивидуално учење  
Вкупен расположив фонд на време 180 часа  
Распределба на расположивото време 3 + 2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

105 часови

Начин на оценување  
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски  

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Р. Шећеров 
Соколовић, С. 
Соколовић 

Инжењерство у заштити околине  2002 

Дополнителна литература       

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. D. Petrides Software SuperProDesigner - user 
guide 

 2007 
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Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници Ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема  

Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да стекнат на знаења за идентификација и разрешување на проблемите поврзани со 
животната средина, и да се запознаат со процесот на донесување на одлуки битни за заштитата и 
менаџментот на животната средина. 

Содржина на предметната програма: 
Институционални и законски рамки во кои се донесуваат одлуки за животната средина. Влијание 
на инфраструктурата, изворите на загадување и користење на земјиштето врз процесот на 
донесување одлуки. Алатки за проценка на влијанието врз животната средина Разни методи и 
алатки кои се користат за помош и унапредување на процесот на донесување одлуки: економски 
алатки, анализа на ризикот, разрешување на конфликти, GIS и бази на податоци. Запознавање со 
MCDM – мулти-критериални методи за донесување на одлуки. Примена на MCDM во планирањето 
и донесувањето на одлуки за тоа каде ќе се градат нови објекти, кои инвестиции е потребно да се 
направат во спречување на загадувањето и дефинирање на приоритетите во случај на хаварија. 
Системски пристап за конзистентно и транспарентно донесување на одлуки во животната средина. 
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача 
Вкупен расположив фонд на време 270 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација, анкета на студенти 

Литература 
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Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. B. Hobbs, P. Meler Energy Decisions and the Environment – A 
guide to use of Multicriteria Methods 

Kluwer Academic 
Publishers 

2000 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. R. Janssen Multiobjective Decision Support for 
Environmental Management 

Kluwer Academic 
Publishers 

1992 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Обновливи извори на енергија 

Шифра ИЖС 706 

Студиска програма 
Инженерство за заштита на животната и работна 
средина 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници вонр. проф. д-р Владимир Мијаковски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Целта на предметот е запознавање на студентот со потенцијалните извори на обновлива  енергија 
(сончева, ветерна, геотермална, биомаса),  нивната трансформација во топлинска и електрична 
енергија и влијанието врз животната средина. 

Содржина на предметната програма:  
Улога на обновливите извори на енергија. Основи: сончева енергија, енергија од ветер, 
геотермална енергија, биомаса. Сонцето како извор на енергија и негова директна конверзија во 
топлинска и електрична енергија. Извори на геотермалната енергија, опрема за добивање и 
транспорт. Енергија на ветерот, ветрогенератори, ветерни фарми. Биомаса, индустриски и 
комунален отпад. Добивање на цврсти, течни и гасовити горива. Енергија од градски отпадоци. 
Енергија на брановите. Складирање на енергија. Постројки за користење на обновливите извори 
на енергија. Предности и негативни страни на користењето на алтернативните извори на енергија. 
Економска оправданост на користење на алтернативните извори на енергија. Влијание на 
обновливите извори на енергија врз микро и макро локација. Постоечка законска регулатива во 
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 270 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови
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Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Год
ина 

1. Мијаковски В. Обновливи извори на енергија, Книга 1 -
основи 

Технички 
Факултет - 
Битола 

2009

2. Мијаковски В. Обновливи извори на енергија, Книга 2 
– техничка примена 

Технички 
Факултет - 
Битола 

2016

3. Годфри Бојл Обновливи извори на енергија – 
моќност за одржлива енергија, Превод 
на 1000 стручни, научни книги и 
учебници од кои се учи на врвните и 
најреномираните универзитети во САД 
и Европската унија 

Арс Ламина 2014

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Год
ина 

1. Б.К. Хоџ Алтернативни енергетски системи и 
примени, Превод на 1000 стручни, 
научни книги и учебници од кои се учи 
на врвните и најреномираните 
универзитети во САД и Европската 
унија

Арс Ламина 2013
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2. Kaltschmitt M., Streicher 
W., Wiese A. 

Renewable energy-Technology, 
Economics and Environment 

Springer-Verlag 
Berlin, Heidelberg

2007
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Наслов на наставниот предмет 
Индикатори на квалитет во работна и животна 
средина 

Шифра ИЗБР 501 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници Ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема  

Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со досегашните сознанија и искуства за количината и достапноста на 
податоците за состојбата на работната и животната средина на различни нивоа. 

Содржина на предметната програма:
Поим за индикатори. Класификација на индикаторите. Општествени индикатори. Економски 
индикатори. Социјални индикатори. Институционални индикатори. Индикатори на состојбата на 
животната средина: поим и класификација, објективни, субјективни и комбинирани индикатори. 
Индикатори за квалитетот на животната и работна средина. Постапка за избор на индикатори. 
Индикатори на одрживиот развој. Рангирање на индикаторите. Индекс на човековиот развој. 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача 
Вкупен расположив фонд на време 270 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација, анкета на студенти 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Год
ина 

1. Група на  автори Индикатори за животна средина на 
Република Македонија 

Министерство за 
животна средина и 
просторно 
планирање, Скопје

 

2. Група на  автори Индикатори на квалитетот на животната 
средина во РМ - годишен извештај 2007

Министерство за 
животна средина и 
просторно 
планирање, Скопје

 

3. Спасић, Д. Индикатори квалитета радне и животне 
средине 

Факултет заштите 
на раду, Ниш 

 

Дополнителна литература 

Р.бр. Автор Наслов Издавач Год
ина 

1. Armon, Robert 
H., Hänninen, Osmo 

Environmental Indicators 
 

Springer 
Science+Business 
Media, Dordrecht 

2015 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Системи, средства и опрема за заштита при работа 
Шифра ИЗБР502 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет, Битола 
Машински отсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници вонр. проф. д-р Гордана Јаневска 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема  

Цели на предметната програма (компетенции):  
Целта на предметот е запознавање на студентите со видовите и карактеристиките на системот, 
средствата и опремата за заштита при работа која неопходно се применува во процесите на 
припрема, извршување и завршување на работните процеси во согласност со законската 
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регулатива, стандардите, упатствата и правилниците. 
Содржина на предметната програма:  
Видови на процеси, опасности и штетности. Примена на заштитни системи и механизми во 
производствените и во услужните претпријатија. Видови и карактеристики на заштитна опрема. 
Системи на заштита при работа со штетни гасови. Опасности и мерки за заштита од штетна 
прашина и чад. Штетни зрачења и мерки на заштита. Системи на заштита во затворени простории. 
Лични заштитни средства. Средства за заштита на главата, очите и лицето. Средства за заштита на 
дишните органи и средства за заштита на телото и екстремитетите.  
Методи на учење: интерактивна настава, вежби аудиторни и/или лабораториски, самостојна 
и/или тимска работа на проектни задачи,  консултации, индивидуално учење 
Вкупен расположив фонд на време 270 часа  
Распределба на расположивото време 3 + 2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување  
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Анкета на студенти  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. J. Ridley, J. 
Channing 

Safety at work, 7th edition Elsevier Ltd. 2008 

2.  Правилник за безбедност и здравје 
при употреба на средства за работа 

Службен весник 
на РМ бр. 
116/2007 

 

3.  Правилник за личната заштитна 
опрема која вработените ја 
употребуваат при работа 

Службен весник 
на РМ бр. 
116/2007 

 

Дополнителна литература       

Ред. Автор Наслов Издавач Година 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

број 

1. Jeremy Stranks The Health & Safety Handbook Kogan Page 
Limited, London,  
UK 

2006 

2.  Прирачник за Закон за 
безбедност и здравје при работа 

Конфедерација на 
работодавачи; 
Организација на 
работодавачи 

2009 

3.  Законот за безбедност и здравје 
при работа (пречистен текст) 

Службен весник 
на РМ бр.53/13 

 

Наслов на наставниот предмет Опасности на работното место во работната 
средина 

Шифра ИЗБР 503 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет, Битола 
Машински отсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 
Наставници вонр. проф. д-р Сања Поповска Василевска 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема  

Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање на студентите со видовите и карактеристиките на опасности на работното место и во 
работната средина, кои настануваат во текот на подготовката, извршувањето и завршувањето на 
процесот на работа во производствено/услужно претпријатие од аспект на безбедност и здравје на 
учесниците во процесите. 
Содржина на предметната програма:  
Видови и карактеристики на процесот на работа во производствените и услужните претпријатија. 
Човечките ресурси како носители на процесот на работа. Идентификација на основните текови во 
организацијата. Работно место, работна средина и услови за работа. Препознавање и утврдување 
на опасностите на работното место и во работната средина. Механички опасности кои се 
појавуваат со користење на опрема за работа. Опасности кои се појавуваат во врска со 
карактеристиките на работното место. Опасности и штети во процесот и организацијата на 
работата. Работа во специјални услови. 
Методи на учење: интерактивна настава, вежби аудиторни и/или лабораториски, самостојна 
и/или тимска работа на проектни задачи,  консултации, индивидуално учење 
Вкупен расположив фонд на време 180 часа  
Распределба на расположивото време 3 + 2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

105 часови

Начин на оценување  
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Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Анкета на студенти  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. P. A. Erickson Practical Guide to Occupational 
Health and Safety 

Academic Press, 
USA 

1996 

2. European 
commission, Brussels 

Guidance on Risk assessment at work  1996 

Дополнителна литература       

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Закон за безбедност и здравје 
при работа (пречистен текст) 

Служ. весник на 
РМ, бр.53/13 

2013

2.  Останата соодветна регулатива, 
прирачници и сл.  

  

3.  Литература достапна на 
интернет 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Заштита при работа на машини за обработка на 
материјали 

Шифра ИЗБР 504 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет, Битола 
Машински отсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 5 
Наставници ред. проф. д-р Стојанче Нусев 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема  

Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на познавања за начинот на функционирање на машините за обработка со симнување 
и без симнување на материјал во индустријата за обработка на метали и принципите на безбедност 
и заштита на работникот и средината. 
Содржина на предметната програма:  
Систематизација на постапките за обработка и машините во индустријата за преработка на метали. 
Систематизација на постапките и машините во индустријата за преработка и обработка на дрво, 
пластика и слични материјали. Начин на функционирање на одредени видови на машини за 
обработка со и без отстранување на материјал (струганици) во индустријата. Стандарди за 
безбедност на машините. Општи принципи за проектирање на системите за заштита кај машините. 
Дефинирање на изворите и зоните на опасност, начинот на заштита кај одредени машини во 
зависност од нивото на автоматизација. Заштитни уреди и блокади кај одредени видови машини. 
Упатства за употреба, безбедна работа и одржување. 
Методи на учење: интерактивна настава, вежби аудиторни и/или лабораториски, самостојна 
и/или тимска работа на проектни задачи,  консултации, индивидуално учење 
Вкупен расположив фонд на време 150 часа  
Распределба на расположивото време 3 + 2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

75 часови

Начин на оценување  
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен  
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

испит 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Анкета на студенти  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. М. Зељковић, Љ. 
Боројев, Д. Вилотић 

Безбедност машина ФТН, Нови Сад 2009 

Дополнителна литература       

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. D. Cormier McGraw-Hill machining and 
metalworking handbook 

McGraw-Hill 2005 

Наслов на наставниот предмет Безбедност и заштита при работа со опрема за 
работа 

Шифра ИЗБР 601 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет, Битола 
Машински отсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници ред. проф. д-р Весна Ангелевска 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема  

Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на теоретски и практични знаења од областа на општата безбедност на опремата за 
работа. Оспособување за изработка на техничка документација во поглед на задоволување на 
условите за безбедност на опремата за работа. 
Содржина на предметната програма:  
Дефиниција на опремата за работа. Нов пристап кон безбедноста на опремата за работа во 
законодавството - европски директиви, хармонизирани стандарди. Опасности кои ги создава 
опремата за работа. Сместување на опремата за работа од аспект на одредени видови на опасности. 
Видови на погонска енергија со карактеристики на заштита. Опрема за автоматска и рачна работа. 
Уреди за ракување со опремата за работа. Заштитни уреди и блокади. Сигнални уреди и контролни 
инструменти. Основни проценки на ризикот од опремата за работа. Начин на намалување и 
управување со преостанатиот ризик кој не може да се отстрани со познатите технички решенија. 
Одржување и транспорт на опремата за работа. Уредување на работното место. 
Методи на учење: интерактивна настава, вежби аудиторни и/или лабораториски, самостојна 
и/или тимска работа на проектни задачи,  консултации, индивидуално учење 
Вкупен расположив фонд на време 270 часа  
Распределба на расположивото време 3 + 2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување  
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Анкета на студенти  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Закон за безбедност и здравје 
при работа; Измени и 
дополнувања на Закон за 
безбедност и здравје при работа 
и Законот за безбедност и 
здравје при работа (пречистен 
текст) 

Службен весник 
на РМ бр.92/2007; 
бр.136/11;  
бр.23/13; 
бр.25/13 и бр. 
53/13;  
 

 

2.  Правилник за безбедност и 
здравје при употреба на опрема 
за работа 

Службен весник 
на РМ 
бр.116/2007 

 

Дополнителна литература       

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Важечки директиви на ЕУ од 
областа на безбедноста и 
здравје при работа 

  

Наслов на наставниот предмет Проектирање на системите за заштита 
Шифра ИЗБР 602 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 
Организатор на студиската програма Технички факултет, Битола 
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(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Машински отсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници вон. проф. д-р Цвете Димитриеска 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема  

Цели на предметната програма (компетенции):  
Оспособување на студентите за развој и воспоставување на систем за управување со заштитата на 
здравјето и безбедноста при работа, дефинирање на карактеристиките на системот и проектирање 
на основните процеси кои се одвиваат во системот. 
Содржина на предметната програма:  
Основни елементи на системот за управување со заштитата на здравјето и безбедности при работа. 
Услови за развој на системот. Менаџмент на човечките ресурси и здравје и безбедност при работа. 
Процеси на работа и заштита при работа. Анализа на оформување на тековите на материјал и 
енергија од аспект на заштита на здравјето и безбедноста при работа. Дефинирање на снимањето 
на состојбата на претпријатието. Утврдување на права и обврски и дефинирање на постапки на 
работа. Воспоставување на систем на мотивација. Воспоставување на систем на превенција. 
Методи на учење: интерактивна настава, вежби аудиторни и/или лабораториски, самостојна 
и/или тимска работа на проектни задачи,  консултации, индивидуално учење 
Вкупен расположив фонд на време 270 часа  
Распределба на расположивото време 3 + 2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување  
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Анкета на студенти  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

1. J. Ridley, J. Channing Safety at work - 6th edition Butterworth-
Heinemann 

2003 

Дополнителна литература       

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. T. Mol Productive safety management Butterworth-
Heinemann, 
Elsevier 

2003 

Наслов на наставниот предмет Теорија и организација на образованието за 
безбедност и здравје при работа и стручна пракса 

Шифра ИЗБР 603 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет, Битола 
Машински отсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 
Наставници вон. проф. д-р Сања Поповска Василевска 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема  

Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на практични познавања од областа на безбедноста и здравје при работа. Посети на 
фабрики, лаборатории и институти и практично согледување на реалните проблеми од безбедноста 
и здравје при работа. 
Содржина на предметната програма:  
Систем и пракса на образованието за безбедност и здравје при работа. Одржлив развој - современи 
тенденции и правци на развој на образованието за заштита при работа. Планирање и програмирање 
на образованието за заштита. Организациони видови. Методи на образовна работа. Методи и 
постапки за проверка на знаењето и степенот на оспособеност (евалуација, самоевалуација). 
Методи на учење: интерактивна настава, вежби аудиторни и/или лабораториски, самостојна 
и/или тимска работа на проектни задачи,  консултации, индивидуално учење 
Вкупен расположив фонд на време 180 часа  
Распределба на расположивото време 3 + 2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

105 часови

Начин на оценување  
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Анкета на студенти  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. P. A. Erickson Practical Guide to Occupational 
Health and Safety 

Academic Press, 
USA 

1996 

2. В. Николић Образовање и заштита 
животне средине 

Београд: 
Задужбина 
Андрејевић 

2003 

Дополнителна литература       

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. В. Николић Теорија и организација 
образовања за заштиту 

Факултет заштите 
на раду, Ниш 

2012 

2.  Литература достапна на 
интернет 

  

Наслов на наставниот предмет Професионален ризик 
Шифра ИЗБР 604 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет, Битола 
Машински отсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 5 
Наставници ред. проф. д-р Стојанче Нусев 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема  

Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на знаења околу процедурите и организацијата на процесот на оценување на 
професионалниот ризик. 
Содржина на предметната програма:  
Поим за професионален ризик. Идентификација на фактори на професионален ризик. Оценување 
на можните последици. Методи на проценка на професионалниот ризик. Мерки за заштита во 
функција на намалување на професионалниот ризик. План на спроведување на процедурите и 
постапките за оценување на ризикот. Примена на системот на стандардот OHSAS 18000. Извори 
на информации за проценка на ризикот. Проценка на ризикот на работното место, просторот за 



 

124

 
 

работа и средствата за работа. Управување со професионалниот ризик. Надлежности и одговорност 
во структурата на управување со професионален ризик. 
Методи на учење: интерактивна настава, вежби аудиторни и/или лабораториски, самостојна 
и/или тимска работа на проектни задачи,  консултации, индивидуално учење 
Вкупен расположив фонд на време 150 часа  
Распределба на расположивото време 3 + 2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

75 часови

Начин на оценување  
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Анкета на студенти  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Б. Анђелковић Ризик технолошких система и 
професионални ризик 

Југословенски 
савез Друштава 
инжењера и 
техничара 
заштите 

2002 

Дополнителна литература       

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Метод за процену ризика на 
радном месту и у радној околини 

Институт за 
медицину рада 
Србије "Др 
Драгомир 
Карајовић" 
Београд 

2008 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 
Наслов на наставниот предмет Проектирање на технички системи за заштита при 

работа 

Шифра ИЗБР701 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 6 
Наставници Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски  

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за процесите, развојот, примената и проектирањето на технички системи за 
заштита на работниците, опремата и уредите и животната средина. 

Содржина на предметната програма: 
Развој на технички системи за заштита. Структура на системот, видови, модели, карактеристики и 
оценка на техничките системи. Класификација на техничките системи на заштита по функција, 
сложеност, конструкција и место во технолошкиот процес. Карактеристики на техничките системи 
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 180 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

105 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 
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Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. Ж. Јанковић Системи заштите на машинама – 
концепцијска анализа 

Факултет заштите 
на раду у Нишу 

1999 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. Јанковић, Ж., 
Благојевић, М. 

Технички системи заштите Факултет заштите 
на раду у Нишу  
 

2009 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Заштита при работа од бучава и вибрации во 
индустријата  

Шифра ИЗБР702 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 6 
Наставници Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски  

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е да им даде на студентите основни предзнаења од заштитата при работа од 
бучавата и вибрациите во индустријата, со цел нивно спречување и заштита на машините и 
конструкциите од несакани оштетувања. 

Содржина на предметната програма: 
Основни поими за бучава, вибрации, шок. Техники за дијагностицирање. Анализа и контрола на 
бучавата во индустријата. Инструменти за мерење на бучава. Анализа и контрола на вибрации. 
Инструменти за мерење на вибрации. Динамичка анализа. Методи за заштита и контрола на бучава 
и вибрации. Дампери. Мониторинг. 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 180 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови
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Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

105 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. Т. Герамитчиоски Бучава и вибрации кај редукторите Битола 1999 

2. Т. Герамитчиоски, Ѓ. 
Тромбев, И. Вилос, В. 

Бучава во прехрамбената индустрија на 
Пелагонискиот регион 

Битола 2001 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. R.H. Warring Handbook of noise and vibration control Trade and technical 
press LTD 

1983 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Заштита од штетното влијание на електричната 
енергија при примената на електро-енергетски 
претворувачи при примената на електро-
енергетски претворувачи 

Шифра ИЗБР 703 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 
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Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 6 
Наставници вон. проф. д-р Миле Спировски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на основни знаења од областа на штетното влијание на електричната енергија, како и 
од можното штетно делување на електричната енергија, како и можните штетни дејства на 
електричната енергија при примената на електроенергетските претворувачи. 

Содржина на предметната програма:  
Основни принципи на примена на електричната енергија. Начини на напојување и развод на 
електричната енергија за потребите на енергетските претворувачи. Основни елементи во системите 
со енергетски претворувачи. Штетно влијание на електричната енергија во системите со енергетски 
претворувачи. Мерки за спречување на штетното влијание на дејството на електричната енергија 
во системите со енергетски претворувачи. 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача 
Вкупен расположив фонд на време 180 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

105 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазил 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 
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Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Е. Леви, В. Вучковић, В. 
Стрезоски 

Основи електроенергетике 
(Електроенергетски претварачи) 

STYLOS, 
Нови Сад 

2004 

Дополнителна литература 

1.   Важечка техничка регулатива (во вид 
на прописи и стандарди) од областа на 
примена на електричната енергија. 

  

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Безбедност и заштита при работа со електрични 
погони и постројки 

Шифра ИЗБР 704 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 6
Наставници вон. проф. д-р Миле Спировски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема

Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на основни знаења од областа на безбедност и здравје при работа, како и општи мерки
за заштита на работа при опасност од електрична енергија во електричните погони и постројки. 

Содржина на предметната програма:  
Опасност и штетност при употреба на електрична енергија. Класификација на опасностите од
електричната енергија и поделба на објектите на зони на опасност. Мерки за безбедност при работа 
во електричните постројки. Мерки за безбедност при работа без напон, во близина на напон, работа
под напон. Заштитни средства за работа во електричните постројки. 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача 
Вкупен расположив фонд на време 180
Распределба на расположивото време 3+2
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

105 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10бодови

Активност и учество 10 бодови
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Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскијазил

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуацијаи самоевалуација

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
Бро

Автор Наслов Издавач Годи
на 

1. Г. Дотлић Електроенергетика СМЕИТС Београд 2006 

Дополнителна литература 

1.   Важечка техничка регулатива (во вид 
на прописи и стандарди) од областа на 
примена на електричната енергија 

  

 
 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Заштита на работа при изведување на градежни 
работи и системи 

Шифра ИЗБР 705 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници ред. проф. д-р Илиос Вилос 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на знаења од областа на безбедност и здравје при работа за време на изведување на
работи во текот на градбата на објекти од високоградба, хидроградба и нискоградба. 
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Содржина на предметната програма:  
Вовед во градежништво. Општо за технологиите за градба. Организација на градењето. Лични
заштитни средства на работниците во градежништвото. Организација на градилиште и мерки за 
безбедност и здравје при работа. Анализа на градилиште од аспект на безбедност и здравје при
работа како елемент за изработка на акти и проценка на ризик. 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача 
Вкупен расположив фонд на време 270 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазил 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. M. Тривунић, З. 
Матијевић 

Технологија и организација грађења ФТН-Нови Сад 2006 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1.   Правилник за минималните барања за 
безбедност и здравје при работа на 
привремени мобилни градилишта 

Службен весник 
на РМ бр.105/2008
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 
Наслов на наставниот предмет Безбедност и заштита при работа со средства на 

градежна и комунална механизација 
Шифра ИЗБР 706 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници ред. проф. д-р Илиос Вилос 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на основни познавања од областа на безбедност и здравје при работа, како и општите
мерки за заштита на работа при ракување со средствата од градежната механизација. 

Содржина на предметната програма:  
Работна средина. Градежна машина и ракувачот како извор на опасност при работа. Опасности кои
потекнуваат од работната средина (обезбедување на градилиштето и работното место, одрони на
земјиште, пропаѓање, присуство на цевководи и водови на електрична енергија, колизија со други 
мобилни машини). Опасности кои потекнуваат од машината. Обезбедување на исправност на
машината. Упатство за ракување и одржување. Опасности кои потекнуваат од ракувачот на
машината. Мерки за зголемување на безбедноста при работа со средства од градежната 

јМетоди на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача 
Вкупен расположив фонд на време 270 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
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Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазил 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година

1. R. Ćulibrk, M. Plavšić Mašine i uređaji u građevinarstvu GF Subotica 2006 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година

1.   Правилник за минималните барања за 
безбедност и здравје при работа на 
привремени мобилни градилишта 

Службен весник 
на РМ бр.105/2008

 

 
 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Безбедност кај технолошките системи 
Код ИЗБР707 
Студиска програма Инженерство за заштита на животната и работна 

средина 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола  
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/9 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници Ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема  

Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења неопходни за анализа на технолошките системи од аспект на безбедноста и 
заштитата на здравје при работа. 

Содржина на предметната програма: 
Карактеристики и функционирање на технолошките системи. Елементи на технолошките системи 
значајни за управувањето со ризик. Критериуми за оценка на ризикот на загрозување на 
работниците во технолошките системи. Избор на влезни елементи на технолошките системи од 
аспект на безбедноста и здравје при работа. Определување на критичните контролни точки 
карактеристични за технолошките процеси во металургијата, металопреработувачката, хемиската, 
петро-хемиската и прехрамбената индустрија во однос на безбедноста и заштитата на здравјето на 
работниците. Примена на мерки на заштита и технички решенија за заштита. 
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача 
Вкупен расположив фонд на време 270 
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Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација, анкета на студенти 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. B. Skelton Process safety analysis: An introduction Butterworth-
Heinemann 

1997 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Center for Chemical 
Process Safety  

Guidelines for engineering design for 
process safety 

Wiley 2012 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Индустриска екологија 

Код ИЗБР 708 

Студиска програма 
Инженерство за заштита на животната и работна 
средина 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола 
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
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Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници вонр. проф. д-р Владимир Мијаковски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на знаења за можностите за постигнување на интеграција на индустриските системи во 
согласност со постулатите на одржив развој. Препознавање на можностите за насочување на тековите 
на производот и полутантите кон комплементарни процеси и циклуси. Примена на теоријата и 
методите на квантитативна анализа на проблемите од доменот на еколошка подобност на 
производите. 
Содржина на предметната програма:  
Метаболизам на индустриските системи. Индустриски производ и екосистем. Анализа на животниот 
циклус на производот и процесот. Интеракција на производот и екосистемот. Елементи на 
проектирање на еколошки подобни индустриски производи. Индустриски еко-дизајн. Затворени 
циклуси и интерсекторско поврзување. Системи на интеракција на индустриските сектори и елементи 
на индустриската инфраструктура. Еко-индустриски паркови. Стратегиско планирање на безотпадни 
производни системи. 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 270 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 
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Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. Нил Руни 
Кевин С. Мекен 
Дејвид Л.Г. Ноукс 

Од енергетика до екосистеми-
Динамика и структура на еколошките 
системи, Превод на 1000 стручни, 
научни книги и учебници од кои се учи 
на врвните и најреномираните 
универзитети во САД и Европската 
унија 

Датапонс 2010 

2. Ј. Fiksel Design for the environment: Creating eco-
efficient products and processes 

McGraw-Hill 1996 

3. Дејвид М. Вилкинсон Основните процеси во екологијата – 
пристап од аспект на системите на 
Земјата, Превод на 1000 стручни, 
научни книги и учебници од кои се учи 
на врвните и најреномираните 
универзитети во САД и Европската 
унија 

ТРИ 2009 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. Е. Graedel, R. Allenby Design for Environment Prentice Hall 1996 

2. Ј. Ходолич и др. Заштита животне средине у машинству ФТН - Нови Сад 2003 

 
 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет 
Заштита при работа во внатрешен транспорт, на 
претовар и во складишта 

Код ИЗБР 709 

Студиска програма 
Инженерство за заштита на животната и работна 
средина 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола 
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници ред. проф. д-р Кире Поповски 

вонр. проф. д-р Златко Соврески 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на познавања од областа на безбедноста и здравје при работа со средствата за внатрешен
транспорт, на работи на претовар и во складиштата. 
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Содржина на предметната програма:  
Вовед и запознавање на студентите со проблематиката, начинот на работа и обврските. Основни
карактеристики на опремата, специфичните опасности при работа со опремата, конструктивните 
мерки за безбедност во експлоатацијата на дигалка, лифт, висечко скеле, подигнувачка работна
платформа. Возило за внатрешен транспорт. Машина за непрекинат транспорт. Опрема во
складиштата. Спроведување на периодични и превентивни прегледи и испитувања на опремата. 
Упатства за работа и документација на опремата. 

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 270 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. Р. Шостаков, Н. Бркљач, 
Ј. Владић, М. 
Георгијевић 

Мере безбедности и здравља на раду са 
средствима унутрашњег транспорта 

ФТН-Нови Сад 2009 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. Постолов Љ. Интегрален и индустриски транспорт Просветно дело - 
Скопје 

1994 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет 
Безбедност и заштита при работа во земјоделството 
и шумарството 

Код ИЗБР 710 

Студиска програма 
Инженерство за заштита на животната и работна 
средина 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - Битола 
Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници ред. проф. д-р Кире Поповски 

вонр. проф. д-р Златко Соврески 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на знаења за стандардите, инженерските постапки, решенија и опрема за безбедност и
здравје при работа во земјоделството и шумарството. 

Содржина на предметната програма:  
Вовед и запознавање на студентите со проблематиката, начинот на работа и обврските. Основни
принципи на заштита при работа во земјоделството и шумарството. Национални и меѓународни
прописи од областа на безбедност и здравје при работа во земјоделството и шумарството. Обврски на
корисниците на машини и опрема. Обврски на производителот на машини и опрема. Постапки на
проверка на остварувањето на заштита при работа во земјоделството и шумарството. 
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 270 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
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Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1. В. Шолајиќ Заштита на раду у шумарству Завод за уџбенике 1997 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година

1.  Безбедност и здравје во земјоделствотоМеѓународна 
канцеларија на 
трудот (МОТ) 

2004 

 
Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет 
Безбедност и заштита при работа на процесни 
постројки 

Код ИЗБР 711 

Студиска програма 
Инженерство за заштита на животната и работна 
средина 

Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - 
Битола Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници ред. проф. д-р Весна Ангелевска 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Целта на предметот е стекнување на познавања за работата од областа на заштита и безбедност при
експлоатација на процесните постројки. 

Содржина на предметната програма:  
Управување со безбедноста на процесот во процесните постројки. Класификација на можните
опасности во процесните постројки. Идентификација, анализа, начини за превенција и развој на
планови на делување во случај на незгода. Проучување на различни методи за анализа на опасноста:
What if, checklist, HAZOP, FMEA, Fault tree analysis. Класификација на причинители на инциденти и 
анализа на последиците од истите.ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и OHSAS 18002. 
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
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Вкупен расположив фонд на време 270 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. S. Mannan Lees' loss prevention in the process 
industries 

Elsevier 2004 

2. R. H. Perry Perry's chemical engineers handbook - 8th 
edition 

McGraw-Hill 2008 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. T. Kletz What went wrong: Case histories of 
process plant disasters - 5th edition 

Butterworth-
Heinemann 

2009 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус студии    Прилог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Моторни возила 

Код ИЗБР 711 

Студиска програма 
Инженерство за заштита на животната и работна 
средина 
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Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Технички факултет - 
Битола Машински oтсек 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 9 
Наставници ред. проф. д-р Весна Ангелевска 

вон. проф. д-р Васко Стојановски 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните склопови кај моторните 
возила, функционирањето на моторите со внатрешно согорување, добивање на сознанија за 
механиката на движење на моторните возила, како и со мерките за безбедност и здравје при 
работа на моторните возила. 

Содржина на предметната програма: Сили кои дејствуваат на возилото; Динамички реакции на
подлогата и гранични перформанси; Диференцијална равенка на движење на возилото;
Надворешна карактеристика на погонскиот агрегат; Влечно-динамички перформанси на моторните 
возила со механички преносник; Мотори со внатрешно согорување; Трансмисија; Спојка; Менувач 
на брзините; Кардански пренос и зглобни полувратила; Главен преносник; Диференцијал и погон 
на тркала; Тркала и пневматици, Уреди за осветлување и светлосна сигнализација; Посебни уреди 
на возилата; Мерки за безбедност и здравје при работа на сите склопови и системи на моторните
возила
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 
Вкупен расположив фонд на време 270 
Распределба на расположивото време 3+2 
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

30 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 
задачи, домашно учење 

195 часови

Начин на оценување 
Тестови 80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови

Активност и учество 10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 
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Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Год
ина 

1. Ј.У. Вонг Теорија на копнени возила  Универзитет 
Карлтон, Отава, 
Канада

2009 
г. 

2. Данев Д. Теорија на движењето на моторните 
возила 

Машински 
факултет - Скопје 

1999 

3. Микаровска В. Моторни возила Технички 
факултет- Битола 

2008 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Год
ина 

1. Манфред Миче, Хенинг 
Валентовиц 

Динамика на моторни возила Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg 

2009 
г. 

2. Вилард В. Пулкрабек Инженерски основи на моторите со 
внатрешно согорување

Универзитет во 
Висконсин - 

2009 
г.
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ПРИЛОГ БР.4 
 
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми 
 
Прилог 
бр. 4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 
програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме ТАЛЕ ГЕРАМИТЧИОСКИ 
2. Датум на раѓање 04.09.1962 
3. Степен на образование 8-2 
4. Наслов на научен степен Доктор на технички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Институција Годи
на 

Дипл.маш.инж. Машински факултет -
Скопје 

1987 

Магистер по 
машинство 

Машински факултет -
Скопје 

1989 

Доктор на технички 
науки 

Машински факултет -
Скопје 

1993 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
2-техничко 
технолошки науки 

214-машинство 21401-
машински 
елементи и 
технички 
системи и 
21413-
транспортна 
механизација 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
2-техничко 
технолошки науки 

214-машинство 21401-
машински 
елементи и 
технички 
системи и 
21417-техничка 
механика и 
механика на 
цврсто тело 

8. Доколку во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи, 
звањето во кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е 
избран 

Технички факултет Битола Редовен професор од 
областа на 
машиснките 
елементи и 
машинските 
конструкции 

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
9.1  Наслов на предмет Студиска програма/институција 

1 Машински елементи 1 Машинство/ТФ Битола 
2 Машински елементи 2 Машинство/ТФ Битола 
3 Конструирање на машините Машинство/ТФ Битола 
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4 Основи на бучава и вибрации Машинство – 3 годишни стручни 
студии/ТФ Битола 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
 Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 МКЕ во инженерската пракса Производно-конструктивно машинство и 

НУМА/ТФ Битола 
2 Одбрани поглавја од носечките 

конструкции и трансмисијата 
на транспортните системи, 
рударските машини и уреди, 
земјоделската 
механизација 

Производно-конструктивно машинство и 
НУМА/ТФ Битола 

3 Конструктивни решенија на 
системи и уреди за заштита на 
животната средина 

Производно-конструктивно машинство и 
НУМА/ТФ Битола 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
 Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 Методи на научна работа Енергетско/процесно машинство  и НУМА 
2  Оптимизација на 

машинските системи  
 Метод на конечни 
елементи - виш курс  
 Современи методи и 
процеси во образованието на 
инженери - конструктори  
 Специјални 
преносници на силина  

Производно-конструктивно машинство и 
НУМА/ТФ Битола 

3   
10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
 Автори Наслов Издавач/го

дина 
1 Tale Geramitchioski, Ljupco 

Trajcevski 
PREDICTION OF ROLLING 
BEARINGS DEFECT IN 
MOTOR-FAN USING 
VIBRATION SIGNAL 
ANALYSIS 

Journal 
MACHINE 
DESIGN, 
Vol. 3(2011) 
NO.3, ISNN 
1821-1259, 
PP 211-216, 
june, 
2011,Novi 
Sad,  

2 T. GERAMITCIOSKI , Lj. 
TRAJCEVSKI, V. MITREVSKI 

A COVER ROLLS OF 
RIBBON CONVEYOR 
DESIGN WITH STRESS 
CONCENTRATION 
MINIMIZATION AS A 
CRITERIA 

IEToMM 
Proceedings 
pp.463-466 
The 7th 
International
Symposium 
KOD 2012 - 
MACHINE 
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AND 
INDUSTRI
AL 
DESIGN IN 
MECHANI
CAENGINE
ERING, 24 
- 26 May 
2012, Hotel 
Marina, 
Balatonfüre
d, Hungary 

3 T.Geramitcioski, Lj.Trajcevski VIBRATION IMPACT ON 
LIFE BEARINGS FROM FAN 
UNIT FOR FRESH AIR IN 
TERMO POWER PLANT 
REK BITOLA,POWER 
TRANSMISSIONS 

G.Dobre(edi
tor) BOOK- 
Power 
Transmissio
ns 
SPRINGER 
, ISSN 
2211-0992, 
ISBN 978-
94-007-
6558-0 
(eBook) 
The 4th 

International
Conference 
on Power 
Transmissio
ns, June 20-
23, 2012, 
Sinaia, pp 
691-700 
ROMANIA 

4 Lj.Trajcevski , T. Geramitchioski GEARBOX DYNAMICS 
SIMULATION MODEL OF 
DRIVEN GROUP IN TERMO 
POWER PLANT REK 
BITOLA 

International 
virtual 
Journal for 
Science, 
Technics 
and 
Innovations 
for the 
Industry 
MACHINE
S, 
TECHNOL
OGIES, 
MATERIA
LS, Issue 
12/2013, 
ISSN 1313-
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0226, 
Published 
by Scientific 
technical 
Union of 
Mechanical 
Engineering
, pp.42-45, 
2013 

5 Vladimir Mijakovski, Tale 
Geramitcioski, Vangelce 
Mitrevski 

Main barriers to the 
implementation of projects 
utilizing RES in the Republic 
of Macedonia 

17th 
Symposium 
on Thermal 
Science and 
Engineering 
of Serbia 
Sokobanja, , 
University 
of Niš, 
Faculty of 
Mechanical 
Engineering 
in Niš 
Society of 
Thermal 
Engineers of 
Serbia, 
Serbia, 
ISBN 978-
86-6055-
076-9, 
pp.389-396, 
October 20 
– 23, 2015 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
 Автори Наслов Издавач/ 

година 
1 Т.Герамитчиоски, Ѓ.Тромбев, 

В.Митревски, И.Вилос 
Анализа на повишеното ниво 
на бучава, вибрации, темп. на 
амбиентот и нивно штетно 
влијание врз работниците во 
индустријата со предлог 
мерки за нивно намалување,  

НИП бр. 
08-1175/1 
/1996-1999 

2 Т.Герамитчиоски, Ѓ.Тромбев, 
В.Митревски, И.Вилос, 
Љ.Трајчевски 

Бучава и вибрации во 
графичката индустрија,  

НИП бр. 
08-1175/1 / 
2000-2002 

3 И.Неделковски, Д.Поповски, 
Т.Герамитчиоски, 
В.Микаровска 

TEMPUS JER Proekt – 
BITMEH(UM JEP –14136-
99):Specialist Studies for 
Professors of Secondary 
Vocational Education in 

2000-2002 
год. 
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Mechanics   
4 T.Geramitcioski, 

A.Woss,D.Parkes, I.Petricevic, 
A.Mustafa, R.Likaj,L.Kita 

Project of the EU - PEER 
LEARNING 2006 

European 
Commission 
- European 
training 
Foundation 
Turin- ETF, 
Turin Italy, 
2006 

5 Mijakovski V., Mitrevski V., 
Geramitcioski, T. 

TOWARDS THE FUTURE- 
RENEWABLE ENERGY 
SOURCES,  
 

IPA CROSS 
BORDER 
PROGRAM
E CCI 
2007CB16I
PO007, 
Project co-
founded by 
EU, 2014, 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
 Автори Наслов Издавач/го

дина 
1 Т.Герамитчиоски Машински елементи 1 ТФ Битола/ 

2010 
2 Т.Герамитчиоски Конструирање на машини ТФ Битола/ 

2010 
3 Тale Geramitcioski, Vladimir 

Mijakovski, Vangelce Mitrevski 
HEALTH SAFETY & 
SECURITY (HSS) 
PROCEDURE FOR RISK 
ASSESSMENT IN 
CONSTRUCTION OF 
MOTORWAY (HIGHWAY) 
SECTION 
 

LAMBERT 
Academic 
Publishing 
Berlin, 
2015 

4    
5    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
 Автори Наслов Издавач/го

дина
1 Tale GERAMITCIOSKI,  

Vladimir MIJAKOVSKI, 
Vangelce MITREVSKI, 

RISK ASSESSMENT FOR 
SCAFFOLDS AND 
LADDERS,   

ANNALS  
of Faculty 
Engineering
Hunedoara 
(Romania) – 
International  
Journal of  
Engineering
,  Tome XIII 
– Fascicule 
2 [May], 
ISSN: 1584-
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2665 [print]; 
ISSN: 1584-
2673 
[online], pp. 
117-122 
[2015] 

2 T.Geramitcioski, G.Trombev, 
V.Mijakovski, V.Mitrevski, 
I.Andreevski, 

IMPLEMENTATION THE 
TASKS OF THE 
RENEWABLE ENERGY 
DIRECTIVE 2009/28/EC IN 
EU MEMBERS AND 
REPUBLIC OF MACEDONIA 
AS A COUNTRY-
CANDIDATE 

International 
conference 
on 
Buildings 
Energy 
Efficiency 
and 
Renewable 
Energy 
Sources as 
part of the 
Promotion 
of Energy 
Efficiency 
in Buildings 
& 
Protection 
of the 
Environmen
t 
(PEEBPE’2
014), 
Kozani, 
Greece 
 

3 Tale Geramitcioski, Vladimir 
Mijakovski,  Vangelce Mitrevski 

 HEALT SAFETY & 
SECURITY (HSS) 
PROCEDURE FOR RISK 
ASSESSMENT IN 
CONSTRUCTION OF A NEW 
MOTORWAY SECTION, 

16th 
International 
Scientific 
Conference 
on 
INDUSTRI
AL 
SYSTEMSI
S 
'14October 
15-17, 2014, 
Novi Sad, 
Serbia 
 

4 Tale Geramitchioski, Vangelche 
Mitrevski, Vladimir Mijakovski, 

TUNNELS AS AN AIR 
POLLUTANT ON DEMIR 
KAPIJA – SMOKVICA 
MOTORWAY 
CONSTRUCTION,  

III 
International 
Conference 
Industrial 
Engineering 
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And 
Environmen
tal 
Protection 
2013 (IIZS 
2013), 
October 
30th, 2013, 
Zrenjanin, 
Serbia, 
PROCEEDI
NGS, pp.88-
93 
 

5    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи Ментор на над 50 дипломци 
11.2 Магистерски работи Ментор на 5 магистранти 
11.3 Докторски дисертации Ментор на 3 докторанти 

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години 
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 
последните пет години 
 Автори Наслов Издавач/го

дина 
1 Tale Geramitchioski,  

 Ljupco Trajcevski 
Model for Assessing the Cost 
of Accidents and Diseases in 
the Workplace 

Journal of 
Multidiscipl
inary 
Engineering 
Science and 
Technology 
(JMEST) 
ISSN: 3159-
0040 Vol. 2 
Issue 12, 
December – 
2015, pp. 
3558-3565, 
www.jmest.
org 

2 T.Geramitchioski, Lj.Trajcevski, VIBRATION MONITORING 
FOR FAULT DETECTION 
AND PROCESS CONTROL 
OF THE MOTOR MIXER 
AGREGATE IN FENI 
INDUSTRY – MACEDONIA,  

International 
virtual 
journal for 
science, 
technics and 
innovations 
for the 
industry, 
year VIII, 
Issue 
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9/2014, 
ISSN 1313-
0226, Sofia, 
2014, pp.47-
51 
 

3 T.Geramitchioski, Lj.Trajcevski, ASSESMENT THE 
DYNAMICS CONDITION OF 
THE SLOPPING BRIDGE 
no.2 IN TPP BITOLA,  

International 
virtual 
Journal for 
Science, 
Technics 
and 
Innovations 
for the 
Industry 
MACHINE
S, 
TECHNOL
OGIES, 
MATERIA
LS, Issue 
12/2013, 
ISSN 1313-
0226, 
Published 
by Scientific 
technical 
Union of 
Mechanical 
Engineering
, pp.38-41, 
2013 
 

4 T. Geramitchioski, Lj. 
Trajcevski,V. Mitrevski, 

RESHAPING THE 
GEOMETRY OF THE 
COVER FROM THE ROLL 
OF RIBBON CONVEYOR 
USING FEM ANALYSIS,  

Journal 
MACHINE 
DESIGN, 
Vol. 
4(2012) 
NO.3, ISNN 
1821-1259, 
PP 151-156, 
september, 
2012,Novi 
Sad 

5 Tale Geramitchioski, Ljupco 
Trajcevski, 

PREDICTION OF ROLLING 
BEARINGS DEFECT IN 
MOTOR-FAN USING 
VIBRATION SIGNAL 
ANALYSIS,  
 

Journal 
MACHINE 
DESIGN, 
Vol. 
3(2011) 
NO.3, ISNN 
1821-1259, 
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PP 211-216, 
june, 
2011,Novi 
Sad, 

6 Tale Geramitcioski, Ilios Vilos  Numerical modelling of the 
contact problem on the end-
plate connections of the steel 
structures ,  

Journal  ATI 
Applied 
Technologie
s&Innovatio
ns Volume 4 
| Issue 1 | 
April 2011 
|pp.1-11 
 

6 Tale GERAMITCIOSKI,  
Vladimir MIJAKOVSKI, 
Vangelce MITREVSKI, 

RISK ASSESSMENT FOR 
SCAFFOLDS AND 
LADDERS,   

ANNALS  
of Faculty 
Engineering
Hunedoara 
(Romania) – 
International  
Journal of  
Engineering
,  Tome XIII 
[2015] – 
Fascicule 2 
[May], 
ISSN: 1584-
2665 [print]; 
ISSN: 1584-
2673 
[online], pp. 
117-122 
 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни 
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
 Автори Наслов Издавач/го

дина 
1 Tale Geramitchioski COOPERATION 

ENTERPRISES -
UNIVERSITIES-STUDENTS 
IN MACEDONIA AFTER 
BOLLOGNE DECLARATION 
– CONDITIONS, 
PROBLEMS, CHALLENGES 
AND SOLUTIONS 

Journal of 
Applied 
Engineering 
Science, 
vol. 13, iss. 
2, pp. 105-
110, 2015  -
(SJR 0.221) 

2    
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 
 Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 
Год. 

1 Tale Labour Market and The 3td International Septe
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GERAMITCHIOSKI, 
Cvetanka 
MITREVSKA, 
Vangelche 
MITREVSKI 

High Education in 
Republic of 
Macedonia after 
Bologna Declaration – 
Status, Problems, 
Challenges and 
Solutions 

Conference  
“MECHANICAL 
ENGINEERING IN 
XXI CENTURY” 
Faculty of Mechanical 
Engineering Nis, 
Serbia 

mber 
17-
18, 
2015 

2 T. Geramitcioski , Lj. 
Trajcevski 

CASE STUDY: 
VIBRATION 
ANALYSIS OF A 
VERTICAL PUMP 
OF COOLING 
SYSTEM IN FERO-
NICKEL INDUSTRY 

The 8th International 
Symposium KOD 
2014 - MACHINE 
AND INDUSTRIAL 
DESIGN IN 
MECHANICAL 
ENGINEERING, 
Hotel Marina, 
Balatonfüred, Hungary 

12-
15 
june 
2014 

3 T.Geramitcioski, 
G.Trombev, 
V.Mijakovski, 
V.Mitrevski, 
I.Andreevski 

IMPLEMENTATION 
THE TASKS OF THE 
RENEWABLE 
ENERGY 
DIRECTIVE 
2009/28/EC IN EU 
MEMBERS AND 
REPUBLIC OF 
MACEDONIA AS A 
COUNTRY-
CANDIDATE 

International 
conference on 
Buildings Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy 
Sources as part of the 
Promotion of Energy 
Efficiency in 
Buildings & Protection 
of the Environment 
(PEEBPE’2014), 
Kozani, Greece 

01-
03 
june, 
2014 

  4 T. Geramitchioski Lj. 
Trajcevski, 

MONITORING THE 
CONDITION OF THE 
MACHINERY IN A 
METAL SMELTER 
FENI KAVADARCI 
USING VIBRATION 
SIGNATURE,  

11 International 
Conference on 
Accomplishment in 
Electrical and 
Mechanical 
Engineering and 
Information 
Technology DEMI 
2013, Banja Luka,  
 

30.V
/01.
VI.2
013 

  5 T.Geramitchioski, 
C.Mitrevska, 
V.Mitrevski, 
P.Mitrevski 

 A New Curriculum 
Design an Engineer-
Constructor Study 
Program,  

XLVIII International 
Scientific Conference 
on Information, 
Communication and 
Energy Systems and 
Technologies ICEST 
Ohrid, 
Macedonia,2013 
 

2013
26-
29. 
06, 

  6 H. Lokvenec , T.  
Geramitchioski, I. 
Nedelkovski, B. 
Geramitchioski, 

ONE EXPERT 
SYSTEM TO 
SUPPORT THE TOP 
MANAGEMENT 

International Working 
Conference   ’’Total 
Quality Management – 
Advanced and 

4th – 
7th 
June, 
2013 
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DECISION MAKING 
IN THE FIELD OF 
FOOD 
PRODUCTION 
INDUSTRY,  

Intelligent 
Approaches’’,    
Belgrade, Serbia, 
pp.371-376 
 

  7 T.Geramitchioski, 
Lj.Trajcevski, 
V.Mitrevski 

COMPUTER 
SIMULATION A 
VIBRATION 
SIGNAL FOR THE 
GEAR FAULT 
DIAGNOSTICS, 

 1st International 
Scientific Conference 
''COMETa 2012 - 
Conference on 
Mechanical 
Engineering 
Technologies and 
Application '', 
Jahorina, hotel 
Bistrica, November. 

28th-
30th, 
2012 

 
 
 
 

Прилог бр.4 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на магистерски трудови 

 
1. Име и презиме Стојанче Нусев 
2. Дата на раѓање 21.02.1963 год. 
3. Степен на образование Доктор на технички науки 
4. Наслов на научниот степен 8-2 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Институција Година 
Доктор на технички 
науки 

Машински 
факултет 
Скопје 

1999 

Магистер по технички 
науки 

Машински 
факултет 
Ниш 

1993 

Дипл.маш.инженер Технички 
факултет 
Битола 

1987 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен  магистер 

Подрачје Поле Област 
2-Техничко 
технолошки науки 

Машинство Производно 
машинство, 
технологии и системи 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
2-Техничко 
технолошки науки 

Машинство Производно 
машинство, 
технологии и системи 

8. Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

Технички факултет Битола Redoven profesor  od oblastite: 
„Proizvodno ma{instvo, 
tehnologii i sistemi”, „Ma{inski  
materijali”, „Grafi~ki  materijali 
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(boi, galvanotehnika)”. 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Технологија на материјалите Машински отсек/ Технички факултет 
Битола 

2. Машинска обработка и алатни 
машини 

Машински отсек/ Технички факултет 
Битола 

 3. Машини и обработка со деформација Машински отсек/ Технички факултет 
Битола 

 4. Графички материјали Графички отсек/Технички факултет 
Битола 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современи конструктивни материјали Машинство/ Технички факултет Битола 
2. Одбрани поглавија од областа на 

CAD/CAM технологиите 
Машинство/ Технички факултет Битола 

3. Современи производствени 
технологии 

Машинство/ Технички факултет Битола 

4. Современи графички материјали Графичко инженерство/ Технички 
факултет Битола 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современи методи на испитување на 
материјалите 
 

Maшинство/Технички факултет Битола 

2. Физичко моделирање и симулација на 
технологиите за пластична 
деформација со помош на компјутер 
 

Maшинство/Технички факултет Битола 

3. Современи инженерски материјали во 
конструкциите 

Maшинство/Технички факултет Битола 

4. Состојба и тренд на развој во 
обработката со пластична 
деформација 

Maшинство/Технички факултет Битола 

5. Современи материјали во графичката 
индустрија 

Графичко инженерство и дизајн/Технички 
факултет Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Temeljkovski D., 
Milovancenic M., 
Temrljkovski D., Nusev S. 

Productioon Proces 
Reengineering – Human 
Resource Management 

THE 3rt 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE 
MECHANICAL 
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ENGINEERING IN 
XXI CENTURU, Nis 
September 17-18,  
(pp.395- 398)/ 2015 

2. Temeljkovski D., Nusev S, 
Temrljkovski D.,  

Stone in the world of 
architecture and desingn-
reenginering stone processing 

12th  
INTERNATIONAL  
CONFERENCE ON 
ACCOMPLISHMENTS 
IN 
ELECTRICAL, 
MECHANICAL  
ENGINEERING AND 
INFORMATION 
TECHNOLOGY, 
DEMI 2015, Banja 
Luka, 
(pp 105-110)/2015 

3. Nusev S., Stojanovski B., 
Temeljkovski  D. 

Use of ethil acetate in flexo 
printing with solvent inks-risks 
and protection 

INTERNATIONAL 
CONFERENCE 
SAFETY 
ENGINEERING IN 
FUNCTION OF 
IMPROVEMENT OF 
THE WORKING 
CONDITIONS 
Ohrid, 10th-12th of 
May,2013 (pp.256-
261)/2013 

4. Dancevska V., Ristic C., 
Nusev S., Bogoevska B. 

Fatigue of professional drivers 
as a work safety problem 

10. NACIONALNA 
KONFERENCIJA, 
TARA 26-26 
OKTOBAR 2013, 
(pp.152-160)/2013 

 
5. 

Temeljkovski D., Nusev S., A Basic Theoretical Static 
Model of the Support of Open 
Structural Members of 
Deformation Processing 
Machines for the Aplication of 
Calculation Methods 

THE 2nd 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE  
“MECHANICAL 
ENRINEERING IN 
XXI CENTRURY , 
June 20-21,2013, Nis 
Serbia  (pp.79-82)/2013 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 
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10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.  
Нусев С. 

Аксијално отстапување на 
ролни-делови од 
транспортери со гумена 
лента на компанијата 
„ВИРОН” – Битола  

 
Технички факултет 
Битола, 2014. 

2.  
Нусев С. 

Испитување  на 
навлегувањето на вода во  
ролни-делови од 
транспортери со гумена 
лента на компанијата 
„ВИРОН” – Битола  

 
Технички факултет 
Битола, 2014. 

 
3. 

 
Нусев С. 

Радијално отстапување на 
ролни-делови од 
транспортери со гумена 
лента на компанијата 
„ВИРОН” – Битола  

 
Технички факултет 
Битола, 2014. 

4.  
Нусев С.,Гацов.П. 
 

Испитување на механичките 
карактеристики на челно 
заварени споеви 

Технички факултет 
Битола, 2013. 

5. Нусев С., Силјановски М. 
  

Статичка носивост на 
металната конструкција на 
“Соларната централа од II 
категорија во с.Дуброво-
Неготино” 

Технички факултет 
Битола, 2013. 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 60 
11.2. Магистерски работи 5 
11.3. Докторски дисертации 1 

 12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Temeljkovski D., 
Milovancenic M., 
Temrljkovski D., Nusev S. 

Productioon Proces 
Reengineering – Human 
Resource Management 

THE 3rt 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE 
MECHANICAL 
ENGINEERING IN 
XXI CENTURU, Nis 
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September 17-18, 2015 
(pp.395- 398)/ 2015 

2. Temeljkovski D., Nusev S, 
Temrljkovski D.,  

Stone in the world of 
architecture and desingn-
reenginering stone processing 

12th  
INTERNATIONAL  
CONFERENCE ON 
ACCOMPLISHMENTS 
IN 
ELECTRICAL, 
MECHANICAL  
ENGINEERING AND 
INFORMATION 
TECHNOLOGY, 
DEMI 2015, Banja 
Luka, 
(pp 105-110)/2015 

3. Nusev S., Stojanovski B., 
Temeljkovski  D. 

Use of ethil acetate in flexo 
printing with solvent inks-
risks and protection 

INTERNATIONAL 
CONFERENCE 
SAFETY 
ENGINEERING IN 
FUNCTION OF 
IMPROVEMENT OF 
THE WORKING 
CONDITIONS 
Ohrid, 10th-12th of 
May,2013 (pp.256-
261)/2013 

4. Temeljkovski D., Nusev S., A Basic Theoretical Static 
Model of the Support of Open 
Structural Members of 
Deformation Processing 
Machines for the Aplication 
of Calculation Methods 

THE 2nd 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE  
“MECHANICAL 
ENRINEERING IN 
XXI CENTRURY , 
June 20-21,2013, Nis 
Serbia  (pp.79-82)/2013 

5. Vrtanoski G.Andonovic V., 
Nusev S. 

Rapid Tehnology In Dental 
Biomechanics 

10th ANNIVERSARY 
INTERNATIONAL  
CONFERENCE ON 
ACCOMPLISHMENTS 
IN 
          ELECTRICAL, 
MECHANICAL AND 
INFORMATIC 
ENGINEERING, DEMI 
2011, Banja Luka,26-28 
May  2011 (pp 335-
342)/2011 

6. Vrtanoski G.Andonovic V., 
Nusev S. 

CAD/CAM   TECHNOLOGY 
IN DENTAL MEDICINE 

10th ANNIVERSARY 
INTERNATIONAL  
CONFERENCE ON 
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ACCOMPLISHMENTS 
IN 
          ELECTRICAL, 
MECHANICAL AND 
INFORMATIC 
ENGINEERING, DEMI 
2011, Banja Luka,26-28 
May  2011 (pp 437-
443)/2011 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт  фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1. Temeljkovski D., 
Milovancenic M., 
Temrljkovski D., Nusev 
S. 

Productioon Proces 
Reengineering – Human 
Resource Management 

THE 3rt 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE 
MECHANICAL 
ENGINEERING IN 
XXI CENTURU, 
Nis September 17-
18, 2015 
(pp.395- 398) 

2015 

2. Dancevska V., Ristic 
C., Nusev S., 
Bogoevska B. 

Fatigue of professional 
drivers as a work safety 
problem 

10. NACIONALNA 
KONFERENCIJA, 
TARA 26-26 
OKTOBAR 2013, 
(pp.152-160) 

2013 

3. Temeljkovski D., Nusev 
S., 

A Basic Theoretical 
Static Model of the 
Support of Open 
Structural Members of 
Deformation Processing 
Machines for the 
Aplication of Calculation 
Methods 

THE 2nd 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE  
“MECHANICAL 
ENRINEERING IN 
XXI CENTRURY , 
June 20-21,2013, 
Nis Serbia  (pp.79-
82) 

2013 
 

 
 
 
 
Прилог бр.4 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 
1. Име и презиме Ванѓелче Митревски 
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2. Дата на раѓање 04.02.1967
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор по технички науки 

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Дипл.маш.инж. 1991 Универзитет во Битола 
Магистер по  
технички науки 

1998 Универзитет во Битола 

Доктор по технички 
науки 

2005 Универзитет во Битола 

6. 
Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
2-Техничко 
технолошки науки 

205-Eнергетика 
 

20500 - Енергетско и процесно 
машинство (размена на 
топлина, Повеќефазни 
ситеми) 
20503 – Математичко 
моделирање и симулација на 
енергетските процеси 

7. 
Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
2-Техничко 
технолошки науки 

205-Eнергетика 
 

20500 - Енергетско и процесно 
машинство (размена на 
топлина, Повеќефазни 
ситеми) 
20503 – Математичко 
моделирање и симулација на 
енергетските процеси 

8. 

Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во кое 
е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Технички факултет Битола 

Редовен професор од областите на 
Мерење и инструменти, Енергетско и 
процесно машинство (20500) (размена 
на топлина, повеќефазни системи); 
Ладилна техника и системи (20510),  
Општо машинство, проектирање и и 
машински конструкции (21400), 
Животна средина (22500) 

9. 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

9.1. 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Индустриски сушари Машинство/ТФ Битола  
2. Технички мерења Машинство/ТФ Битола ИТО/ТФ Битола 

3. 
Законска регулатива и ЕУ пракса 
во областа на животната средина 

Енергетика и заштита на животната средина/ТФ 
Битола 

 4. 
Мерење и контрола на 
загадувањето 

Енергетика и заштита на животната средина/ТФ 
Битола 

9.2. 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Одбрани поглавја од процесите на 
сушењето 

Енергетско машинство/ТФ Битола 
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2. 
Современи термоенергетски 
постројки 

Енергетско машинство/ТФ Битола 

3. Оптимални енергетски системи Енергетско машинство/ТФ Битола 

4. 
Одбрани поглавја од веројатност, 
статистика и методи на 
оптимизација 

Производно и констуктивно машинство и НУМА 
/ТФ Битола 
 

 
5. 

Планирање, програмирање и 
проектирање во заштита на 
животната средина 

Инженерство за заштитана животната и работната 
средина/ ТФ Битола 

 
6. 

Проценка на безбедноста на 
работното место 

Инженерство за заштитана животната и работната 
средина/ ТФ Битола 

9.3. 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Енергетика во процесната техника Енергетика и процесна техника/ТФ Битола 

2. Посебни поглавја од пренос на топлина 
и маса 

Енергетика и процесна техника/ТФ Битола 

  
3. 

Математички методи за изучување на 
на процесите во енергетиката и 
процесната техника 

Енергетика и процесна техника/ТФ Битола 

  4. Метрологија и оптимизациони методи Енергетика и процесна техника/ТФ Битола 
  

5. 

Методи и организација на научно-
истражувачка работа од областа во 
која се работи докторската 
дисертација 

Енергетика и процесна техника/ТФ Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
Број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. 

Mijakovski, V., Mitrevski, 
V., Mijakovski, N. 

INFLUENCE OF THE 
ALTITUDE ON 
EVOPARATION RATE OF 
COOLING WATER AT 
NATURAL DRAUGHT 
COOLING TOWER 

Journal Thermal Science, 16 (1), 
pp.263-270, 2012. 

2. 

Mitrevski, V.,  Lutovska, 
M.,  Mijakovski, V., 
Pavkov, I., Babic, M., 
Radojcin, M. 

ADSORPTION 
ISOTHERMS OF PEAR AT 
SEVERAL 
TEMPERATURES 

Journal Thermal Science, 19 (3), 
pp.1119-1129, 2015. 

3. 

Radojcin, M., Babic, M., 
Babic, Lj., Pavkov, I., 
Bukurov, M., Bikic, S., 
Mitrevski, V. 

Effects of osmotic 
pretreatment on quality and 
physical properties of dried 
quinces (Cydonia oblonga) 

Journal of Food and Nutrition 
Research, 54 (2), pp. 142-154 

4. 
Mitrevski, V., Lutovska, 
M., Mijakovski, V., 
Pavkov, I., Popovski, F. 

THE POWER SERIES AS 
WATER SORPTION 
ISOTHERM MODELS 

Journal of Food Process 
Engineering (in press) 

5. 

Lutovska,  M.,  Mitrevski, 
V., ·  Pavkov, I., 
Mijakovski, V., Radojcin, 
M. 

MATHEMATICAL 
MODELLING OF THIN 
LAYER OF PEAR 

Chemical Industry and 
Chemical Engineering Quarterly  
(in press) 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
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Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

Каневче, Г., Каневче, Љ., 
Поповски, Д., Тромбев, 
Ѓ., Маркоски, A., 
Aнгелевски, З., 
Митревски, В., Кулевски 
З. 

Терморадијационо вакуум 
сушење на печурки 
 

Технички факултет 
Битола/Министерство за 
образование и наука на Р.М., 
1996-1999 

2. 

Каневче, Г., Каневче, Љ., 
Тромбев, Ѓ., Поповски, 
Д., Андреевска, А., 
Ристевски, Р., Маркоски, 
A., Митревски, В., 
Стефановска, Ц., 
Митревски, П., 
Велковски, С. 

Термо-хидраулични 
аспекти на промивање со 
вода на загадени 
високобрзински гасни 
токови и примена на 
конструкции 

Технички факултет 
Битола/Министерство за 
образование и наука на Р.М., 
1997-2000 

3. 

Каневче, Г., Каневче, Љ., 
Поповски, Д., Тромбев, 
Ѓ., Маркоски, A., 
Aнгелевски, З., 
Митревски, В., Кулевски 
З., Пејчиновски,  Ј. 

Оптимизација на процесите 
на сушењето 

Технички факултет 
Битола/Министерство за 
образование и наука на Р.М., 
2000-2003 

4. 

Каневче, Љ., Митревски, 
В., Каневче, Г., 
Андреевски, И. 

Нови концепти и примени 
на инверзниот пристап 

Технички факултет 
Битола/Министерство за 
образование и наука на Р.М., 
2010-2012 

 

5. 

Митревски, В., Каневче, 
Г., Каневче, Љ.,  
Герамитчиоски, Т., 
Вилос, И. 

Подобрување на 
технолошките  
карактеристики  и 
енергетската ефикасност на 
конвективни сушари  

Технички факултет 
Битола/Министерство за 
образование и наука на Р.М.,  
МЗТ Инженеринг Битола, 
2011 

 

6. 

Mijakovski V., Mitrevski 
V., Geramitcioski, T. 

TOWARDS THE FUTURE- 
RENEWABLE ENERGY 
SOURCES, IPA CROSS 
BORDER PROGRAME CCI 
2007CB16IPO007 

Project co-founded by EU, 2014 

10.3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 
Вилос, И., Митревски, В. Збирка решени задачи по 

машински елементи 
Технички факултет Битола 

2. 

Geramitcioski, T., 
Mitrevski, V., Mijakovski, 
V.  

HEALTH SAFETY & 
SECURITY (HSS) 
PROCEDURE FOR RISK 
ASSESSMENT IN 
CONSTRUCTION OF 
MOTORWAY (HIGHWAY) 
SECTION 

LAP LAMBERT Academic 
Publishing is a trademark of: 
OmniScriptum GmbH & Co. 
KG, Editor: Mr. Marian Spasov 
Acquisition Editor, ISBN: 
ISBN: 978-3-659-69799-9 

3.    
4.    
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5.   

10.4. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

Mitrevski, V., Trajcevski 
Lj Kanevce, G.H.,  
Kanevce, L.P., Mitrevski, 
V.B.,  Dulikravich, G.S. 

ESTIMATION OF DRYING 
PARAMETERS 
INCLUDING MOISTURE 
DIFFUSIVITY BY USING 
TEMPERATURE 
MEASUREMENT 

Fifteenth International 
Conference on Computational 
Methods and Experimental 
Measurements, pp.111-119, 
Southampton, United Kingdom, 
2011. 

2. 

Mitrevski, V., Trajcevski 
Lj Kanevce, G.H.,  
Kanevce, L.P., Mitrevski, 
V.B.,  Dulikravich, G.S. 

SURFACE HEAT FLUX 
DETERMINATION A 
GENETIC ALGORITHM 

Fifteenth International 
Conference on Computational 
Methods and Experimental 
Measurements, pp.535-545, 
Southampton, United Kingdom, 
2011. 
 

3. 
Mitrevski, V., Mijakovski, 
V., Geramitcioski, T., 
Lutovska, M. 

COMPARISON BETWEEN 
TRANSCEDENTAL AND 
CYCLOMETRIC 
SORPTION ISOTHERM 
MODELS 

Journal on Processing and 
Energy in Agriculture, Vol.16 
(1), pp.1-5, 2012. 
 

4. 
Mitrevski, V., Trajcevski, 
Lj., Geramitcioski, T., 
Mijakovski, V. 

COMPARISON BETWEEN 
TRANSCEDENTAL AND 
TRIGONOMETRIC 
SORPTION ISOTHERM 
MODELS 

18th International Drying 
Symposium (IDS 2012), 
Xianmen, China, October, 3-6, 
2012. 

5. 
Mitrevski, V., Trajcevski 
Lj., Mijakovski, V., 
Lutovska, M. 

STATISTICAL CRITERIA 
FOR SELECTION OF THIN-
LAYER DRYING MODELS 

6th Nordic Drying Coference, 
NDC 2013, June 5-7 
Copenhagen, Denmark, 2013.  

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи Ментор на поголем број  дипломски работи 
11.2. Магистерски работи 1 ментор, 10 член 
11.3. Докторски дисертации 2 ментор 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2. 
Mitrevski, V., Trajcevski 
Lj., Mijakovski, V., 
Lutovska, M. 

EVALUATION OF SOME 
THIN-LAYER DRYING 
MODELS

Journal of Agriculture Science 
and Technology, Vol.17 (1), 
pp.1-6, 2013. 

3. 
Lutovska, M.,  Mitrevski, 
V., Geramitcioski T., 
Mijakovski, V. 

REVIEW OF JOURNALS 
WITH PARTICULAR 
EMPHASIS ON PAPERS 
IN WHICH SORPTION 
ISOTHERMS WERE 
DETERMINED 

Journal of Agriculture Science 
and Technology, Vol.18 (1), 
pp.1-6, 2013. 

4. Bundalevski, S.,  REVIEW OF JOURNALS Journal of Agriculture Science 
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Mitrevski, V., 
Geramitcioski T., 
Mijakovski, V. 

WITH PARTICULAR 
EMPHASIS ON PAPERS 
ON APPLICATION OF 
INVERSE APPROACH IN 
DRYING PROCESESS 

and Technology, Vol.18 (3), 
pp.1-6, 2013. 

5. 
Mitrevski, V., Lutovska, 
M., Mijakovski, V., 
Mijaкovski, N., 

STATISTICAL 
EVALUATION OF ТHIN-
LAYER MODELS OF 
BANANA 

Journal of Hygenic Engineering 
&Design, Vol. 8, pp.145-152, 
2014. 
 

6. 

Bundalevski, S., Mitrevski, 
V., Lutovska, M., 
Geramitcioski T., 
Mijakovski, V. 

EXPERIMENTAL 
INVESTIGATION OF 
VACUUM FAR-
INFRARED DRYING OF 
POTATO SLICES 

Journal of Agriculture Science 
and Technology, Vol.19 (2), pp. 
71-75, 2015. 
 

12.2. 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 
со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

Mijakovski, V., Mitrevski, 
V., Mijakovski, N. 

INFLUENCE OF THE 
ALTITUDE ON 
EVOPARATION RATE OF 
COOLING WATER AT 
NATURAL DRAUGHT 
COOLING TOWER 

Journal Thermal Science, 16 (1), 
pp.263-270, 2012. 

2. 

Mitrevski, V.,  Lutovska, 
M.,  Mijakovski, V., 
Pavkov, I., Babic, M., 
Radojcin, M. 

ADSORPTION 
ISOTHERMS OF PEAR AT 
SEVERAL 
TEMPERATURES 

Journal Thermal Science, 19 (3), 
pp.1119-1129, 2015. 

 

3. 

Radojcin, M., Babic, M., 
Babic, Lj., Pavkov, I., 
Bukurov, M., Bikic, S., 
Mitrevski, V. 

Effects of osmotic 
pretreatment on quality and 
physical properties of dried 
quinces (Cydonia oblonga) 

Journal of Food and Nutrition 
Research, 54 (2), pp. 142-154 

 
4. 

Mitrevski, V., Lutovska, 
M., Mijakovski, V., 
Pavkov, I., Popovski, F. 

THE POWER SERIES AS 
WATER SORPTION 
ISOTHERM MODELS 

Journal of Food Process 
Engineering (in press) 

 

5. 

Lutovska,  M., Mitrevski, 
V., ·  Pavkov, I., 
Mijakovski, V., Radojcin, 
M. 

MATHEMATICAL 
MODELLING OF THIN 
LAYER OF PEAR 

Chemical Industry and 
Chemical Engineering Quarterly  
(in press) 

12.3. 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1. 

Mijakovski, V., 
Geramitcioski, T., 
Mitrevski, V. 

RESULTS OF THE 
ENERGY AUDIT OF 
THE HIGH SCHOOL 
DORM ,,MIRKA 
GINOVA’’-BITOLA 

IV Internatiomal 
Conference-Industrial 
Engineering and 
Environmental 
Protection (IIZS 2014), 
15 October, Zrenjanin, 
Serbia 

2014 
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2. 

Mitrevski,V., 
Geramitcioski,T., 
Trombev,G., 
Mijakovski,V., 
Andreevski, I.,  

BLOWER DOOR 
TEST-
MEASUREMENT 
PROTOCOL 

International conference 
on Buildings Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy 
Sources as part of the 
Promotion of Energy 
Efficiency in Buildings 
& Protection of the 
Environment 
(PEEBPE), June 1-3, 
2014, Kozani, Greece 

2014 

  

3. 

Geramitcioski,T., 
Trombev,G., 
Mitrevski,V., 
Mijakovski,V., 
Andreevski, I.,  
 

IMPLEMENTATION 
THE TASKS OF THE 
RENEWABLE 
ENERGY 
DIRECTIVE 
2009/28/EC IN EU 
MEMBERS AND 
REPUBLIC OF 
MACEDONIA AS A 
COUNTRY-
CANDIDATE  

International conference 
on Buildings Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy 
Sources as part of the 
Promotion of Energy 
Efficiency in Buildings 
& Protection of the 
Environment 
(PEEBPE), June 1-3, 
2014, Kozani, Greece 

2014 

   
Прилог бр.4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Весна Ангелевска  
2. Дата на раѓање 09-03-1965 год. 
3. Степен на образование VIII1 
4. Наслов на научниот степен Доктор по технички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
VII1 дипл.маш.инж. 1987 год. Технички 

факултет Битола, 
УКЛО 

VII2 магистер 
по машинство 

1992 год. Машински 
факултет Скопје, 
УКИМ 

VIII1 доктор по 
технички науки 

1995 год. Машински 
факултет Скопје, 
УКИМ 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Техничко 
технолошки науки 

Машинство Моторни возила 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Техничко 
технолошки науки 

Машинство Моторни возила 

8. Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 

Институција Звање во кое е избран и 
област 
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работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Технички факултет - Битола 
Универзитет„Св.Климент 
Охридски‟ Битола 

Редовен професор, 
Моторни возила и Мотори 
со внатрешно согорување 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот 
циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Моторни возила Сообраќајно транспортно 
инженерство / ТФБ,УКЛО 

2. Техничка експлоатација на МВ Сообраќајно транспортно 
инженерство / ТФБ,УКЛО 

3. Мотори и екологија Машинство/ ТФБ, УКЛО 
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Одбрани поглавја од мотори СВС и 
екологија 

Машинство/ ТФБ, УКЛО 

2. Конструкција на моторни возила Сообраќајно транспортно 
инженерство / ТФБ,УКЛО 

3. Системи кај моторните возила Сообраќајно транспортно 
инженерство / ТФБ,УКЛО 

4. Еколошки возила Сообраќајно транспортно 
инженерство / ТФБ,УКЛО 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современи системи кај моторите и 
екологија 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Angelevska, B., Mikarovska, 
V. 

Do bolje kvalitete zraka 
osuvremenjivanjem 
nacionalne strategije 
Republike Makedonije 

SUVREMENI 
PROMET, 
Zagreb, 2009. 
 
 
 

2. Stojanovski V., Angelevska 
V. 

Theoretical analysis of 
bearing construction of bus 
type T715 

MOTAUTO 2009 
Bulgarija 
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3. Stojanovski V., Angelevska 
V. 

Experimental investigation 
of thension-deformation 
situation on characteristic 
measuring places of bus type 
T715 

MOTAUTO 2011 
Bulgarija 

4. Stojanovski V., Angelevska 
V. 

Testing of the across frames 
of bus upgrading with 
different quality materials 

TRANS & 
MOTAUTO 2013 
Bulgarija 

5. Stojanovski V., Angelevska 
V. 

Determination of actual static 
tension condition in the main 
dredger’s carriers SRs 1300 

IOC The 45 
Conference on 
Mining and 
Metallurgy, Serbia, 
Bor 2013 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Вонр.проф. д-р Васко 
Стојановски, Ред. проф. д-р 
Весна Ангелевска, Доц.д-р 
Зоран Јошевски 

Супервештачење за 
сообраќајна незгода 

К.бр.102/13, 
Основен суд 
Тетово, Декември, 
2013 

2. Вонр.проф. д-р Васко 
Стојановски, Ред. проф. д-р 
Весна Ангелевска, Доц.д-р 
Зоран Јошевски 

Супервештачење за 
сообраќајна незгода 
сообраќајна незгода 

13 ТС-390/12 
Основен суд Скопје
II, Скопје, февруари 
2014 

  

3. Вонр.проф. д-р Васко 
Стојановски, Ред. проф. д-р 
Весна Ангелевска, Доц.д-р 
Зоран Јошевски 

Супервештачење за 
сообраќајна незгода 

К.бр.10/14, 
Основен суд 
Струмица, Март, 
2014 
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4. Вонр.проф. д-р Васко 
Стојановски, Ред. проф. д-р 
Весна Ангелевска, Доц.д-р 
Зоран Јошевски 

Супервештачење за 
сообраќајна незгода 

31П4 бр.794/14, 
Основен суд 
СкопјеII Скопје, 
Јуни 2015 

5. Вонр.проф. д-р Васко 
Стојановски, Ред. проф. д-р 
Весна Ангелевска, Доц.д-р 
Зоран Јошевски Анѓелевска 

Супервештачење за штета на 
моторно возило 

38П4 бр./1004, 
Основен суд Скопје
II, Aприл, 2016 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1. Дипломски работи 25 
11.2. Магистерски работи 4 
11.3. Докторски дисертации - 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1.     
2.     
3.     

 
 
 

Прилог 
бр. 4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 
програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Витомир Стојановски
2. Датум на раѓање 05.10.1955 год.
3. Степен на образование Доктор
4. Наслов на научен степен Доктор по технички науки
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
Образование Институција Година 

Доктор УКЛО, Битола 1992
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стекнал со научен степен Магистер УКИМ, Скопје 1987
Диплома УКИМ, Скопје 1979

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област
2. Техничко- 

технолошки науки 
2.14 

Машинство 
2.14.24
Друго 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област
2. Техничко- 

технолошки науки 
2.14 

Машинство 
2.14.24
Друго 

8. Доколку во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи, звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран
Технички факултет,  УКЛО, 
Битола, Р.Македонија 

Редовен професор 

9.1   Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 Компресори, 

вентилатори, пумпи
ТФБ УКЛО Битола

2 Компресорски постројки ТФБ УКЛО Битола
3 Топлотни машини и уреди ТФБ УКЛО Битола
4 Техничко цртање, 

дизајнирање со CAD
ТФБ УКЛО Битола

5 Инженерско цртање ТФБ – УКЛО Битола 
6 Техничко цртање со 

графички основи 
ТФБ – УКЛО Битола

7 Солид моделирање ИТО ТФБ/ПФ – УКЛО Битола 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

  Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 Напреден курс 

Солид моделирање 
ТФБ – УКЛО Битола

2 Методи на организација на 
научно-истражувачката 

ТФБ – УКЛО Битола

3 Нафтоводи и гасоводи ТФБ – УКЛО Битола
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

  Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 Методи на организација на 

научно-истражувачката 
работа од областа во која се 
работи докторската

ТФБ – УКЛО Битола

2 Напреден курс 
Солид моделирање 

ТФБ – УКЛО Битола

3  
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

  Автори Наслов Издавач/година
1 Стојановски, В. Mатематички модел на 

струењето во магистрален 
гасовод 

ТФБ, 2015 

2 Stojanovski, V., Stojanovska. L А comparison of methods of 
interpolation 
for solving pdes with

TFB, 2014 

      boundary conditions  
3 Стојановsки, В., Боцевски 

А, Ристевски, Р. 
Подобрување на перфор- 
мансите на камин- печки

ТФБ , 2011 
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4 Stojanovska. L, Stojanovski, V. GeoGebra in the College 
Classroom- multiple 
representations 

Ithaca College, NY, 
USA, pp. 147-153, 
2010 

5 Fahlberg-Stojanovska 
L., Stojanovski V. 

GeoGebra: Freedom to 
Explore and Learn. 

Oxford Journals, 
Oxford, UK, 
Teaching 
Mathematics and its 
Applications, vol.28, 
no.2, pp.69-76, 2009 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
  Автори Наслов Издавач/ 

година 
1 Стојановски, В. 

Главен истражувач 
Нови печки за загревање на 
простории, Развојно- 
истражувачки проект 

МОН, Металец – 
Битола, 2006- 
2007 

2 Стојановски, В. Истражувач Да изградиме мала 
централа, НИП

МОН, 2004-2007

3 Стојановска, Л. Стојановски, 
В. Ко-координатор 

“Development of University 
Information System”, pilot- 
host institution: Faculty of 
Technical Sciences - Bitola 
with EU partners: South Bank 
University, London, UK and 
Independent Science & 
Technology Studies, Athens, 
GR 

TEMPUS 1998-
2000. 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
  Автори Наслов Издавач/ 

година 
1 Стојановска Л., Стојановски 

В. Боцевска А. 
Микрософт Oфис 2013 со 
Ворд и Ексел

2013 

2 Стојановски В., Боцевска А. Солид моделирање – 
практикум

2012 

3 Стојановски В., Боцевска А. АutoCad 2010 2011 

4 Стојановска Л., Стојановски 
В. Боцевска А. 

Информатика 2006 

5 Стојановска В., Боцевска А. Техничко цртање и CAD, 
основен учебник

2003 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
  Автори Наслов Издавач 

/година 
1 Стојановски, В., Боцевска 

А., Ристевски Р. 
Подобрување на 
перформансите на камин- 
печки 

ТФБ-Битола 
2011 

11.1 Дипломски работи ~100
11.2 Магистерски работи 4
11.3 Докторски дисертации 1 
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 
последните пет години 
  Автори Наслов Издавач/ 

година 
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1    
12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  
  Автори Наслов Издавач/година
1    

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 
години 
  Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 
Год.

1    
3    

 
 

Прилог 
бр. 4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 
програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Викторија Петковска
2. Датум на раѓање 18.05.1959
3. Степен на образование докторат
4. Наслов на научен степен Доктор на науки
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Институција Г
о 
д 
и 
н

Додипломски студии Филолошки факултет- 
Скопје 

1
9 
8 
2

Магистерски студии Филолошки факултет- 
Белград 

1
9 
9 
2

Докторат Филолошки факултет- 
Скопје 

2
0 
0 
0

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област
Хуманистички науки Наука за јазик Англистика 

Методика 
на јазик 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област
Хуманистички науки Наука за јазик Англистика 

Методика 
на јазик 

8. Доколку во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи, 
звањето во кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое 
е избран

Технички факултет-Битола Редовен 
професор/Англисти
к а,Методика на 
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9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
9.1   Наслов на предмет Студиска програма/институција 

1 Англсики јазик Сите студиски програми-
Технички факултет-Битола 

2 Методика на наставата по 
англиски јазик 

Англиски јазик и книжевност-
Педагошки факултет-Битола 

3 Методика на наставата по 
англиска книжевност

Англиски јазик и книжевност-
Педагошки факултет-Битола 

4 Методичка практика Англиски јазик и книжевност-
Педагошки факултет-Битола 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
  Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 Стручен англиски јазик СТИ-Технички факултет-Битола 
2 Современи стратегии во 

наставата по англиски јазик 
Англиски јазик и книжевност-
Педагошки факултет-Битола 

3 Методичка практика Англиски јазик и книжевност-
Педагошки факултет-Битола 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
  Наслов на предмет Студиска програма/институција 

    1 Креативни методи во НАЈ Англиски јазик и книжевност-Педагошки 
факултет-Битола

 

2 НАЈ и мултикултурализмот Англиски јазик и книжевност-Педагошки 
факултет-Битола

3  
10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
  Автори Наслов Издавач/го 

дина 
1    
2    
3    
4    
5    

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
  Автори Наслов Издавач/го 

дина
1    
2    
3    
4    
5    

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
  Автори Наслов Издавач/го 

дина 
1 В.Петковска Writing: a workbook in writing Киро 

Дандаро- 
Битола 
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2 В.Петковска Прирачник по методика на 
наставата по англиски јазик 

Киро 
Дандаро- 
Битола 

3 В.Петковска Англиски во економијата Киро 
Дандаро - 
Битола 

4 В.Петковска Англиски за техничките 
науки 

Киро 
Дандаро- 
Битола 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

  Автори Наслов Издавач/го 
дина 

1    
2    
3    
4    
5    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 10
11.2 Магистерски работи 6
11.3 Докторски дисертации 2

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години 
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 
 
 

Прилог 
бр. 4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 
од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Илиос Вилос 
2. Датум на раѓање 08.02.1962
3. Степен на образование Доктор на науки
4. Наслов на научен степен 8-2
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Институција Година
Доктор на технички 
науки

Технички факултет 
Битола

2006

Магистер по 
технички науки 

Градежен факултет 
Скопје 

1994 

Дипл. град. инж. Градежен факултет 
Скопје 

1986

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област
2-Технички 
науки

Машинство Механика на цврсто 
деформабилно тело

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област
2-Технички 
науки 

Машинство Механика на цврсто 
деформабилно тело 

8. Институција Звање во кое е избран
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Доколку во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи, звањето во 
кое е избран и во која 
област 

Технички факултет Битола Вонреден професор од 
областите: Механика на 
цврсто и деформабилно 
тело 
Челични конструкции 
Патишта и аеродроми 
Комунална хидротехника 
и заштита на водите 
Прирпрема за печатење и 
ДТП 

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
9.1   Наслов на предмет Студискапрограма/институција

1 Апликативен софтвер Сите отсеци /Технички факултет Битола
2 Дигитално цртање Графички отсек/ Технички факултет Битола
3 Графички дизајн Графички отсек /Технички факултет Битола
4 Комунална 

инфраструктура 
Патен сообраќај и транспорт/Технички 
факултет Битола 

5 Основи на градежништво Сообраќајно Транспорно Инженерство
/Технички факултет Битола 

6 Основи на геодезија Сообраќајно Транспорно 
Инженерство/Технички факултет Битола

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
  Наслов на предмет Студискапрограма/институција
1 Виш курс од теорија на 

еластичност 
Машинство, Конструктивно машинство и 
НУМА/Технички факултет Битола 

2 Метод на конечни 
елементи 

Машинство, Конструктивно машинство и 
НУМА/Технички факултет Битола 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
  Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 -  

2 -  

3 -  

10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

  Автори Наслов Издавач/година
1 Tale Geramitcioski, 

Vangelce Mitrevski, 
Ilios Vilos, 
Pece Mitrevski 

CIRRICULA INNOVATION OF THE 
STUDY PROGRAM IN 
ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ENGINEERING 

XLVIII International Scientific 
Conference on Information, 
Communication and energy 
Systems and Technologies, ICEST 
2013, 26-29 June, Ohrid, 
Macedonia 

2 Vilos E. Ilios IMPACT OF VARIATION OF THE 
GEOMETRIC CHARACTERISTICS 
AND PROPERTY OF THE 
MATERIALS TO THE BEARING 
CAPACITRY OF SIMPLE SINGLE 
BOLT SHEAR LOADED 
CONNECTION 

The 8th International Working 
Conference “Total Quality 
Management – Advanced and 
Intelegent Approaches” 1-5 june 
Belgrade, Serbia 2015 
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3 A.Karamandi, 
S.Nusev, 
I,Vilos, 
C.Mitrevska 

COMPARISON AND ANALYSIS OF 
THE WASTE RECYCLING 
MANAGEMENT IN MACEDONIA 
AND GERMANY 

V International Conference 
Industrial Engineering and 
Environmental Protection (IIZS 
2015), Zrenjanin, Serbia, October 
2015 

4 I.Vilos, 
C.Mitrevska 

IMPACT OF THE THICKNESS OF 
THE END PLATE OF THE END 
PLATE CONECTIONS WITH HIGH 
STRENGHT BOLTS SCREWS ON THE 
CAPACITY OF ROTATION OF THE 
JOINTS

International Conference Industrial 
Engineering and Environmental 
Protection (IIZS 2015), Zrenjanin, 
Serbia, October 2015 

5 A. Karamandi, 
S. Nusev, 
I. Vilos, 
C. Mitrevska 

RECYCLING TODAY: COMPARISON 
AND ANALYSIS OF THE WASTE 
RECYCLING MANAGEMENT IN 
MACEDONIA AND GERMANY 

Jurnal of Modern Environment 
Science and Engineering, 2016 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
  Автори Наслов Издавач/година
1 М. Гугуловски, 

Љ. Лазаров, 
И. Вилос 

СИСТЕМИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
СОПСТВЕНИ ВРЕДНОСТИ ВО 
МЕТОДОТ НА КОНЕЧНИ 
ЕЛЕМЕНТИ 

научно-истражувачки проект 
„Современ пристап во 
решавањето на проблемите од 
конструктивната механика и 
конструкциите“, Скопје 1990. 

2 Т. Герамитчиоски, Ѓ. 
Тромбев, И. Вилос, В. 
Митревски 

АНАЛИЗА НА ПРИЧИНИТЕ ЗА 
ПОЈАВА НА ПОВИШЕНА БУЧАВА, 
ВИБРАЦИИ, ТЕМПЕРАТУРА НА 
АМБИЕНТОТ И НИВНО ШТЕТНО 
ВЛИЈАНИЕ ВРЗ 
РАБОТОСПОСОБНОСТА НА 
РАБОТНИЦИТЕ ВО 
ИНДУСТРИЈАТА СО ИЗНАОЃАЊЕ 
НА РЕШЕНИЈА ЗА НИВНО 
НАМАЛУВАЊЕ 

Министерство за Наука на 
Република Македонија, 1996-1999 

3 Т. Герамитчиоски, Ѓ. 
Тромбев, И. Вилос, В. 
Митревски 

БУЧАВА И ВИБРАЦИИ ВО 
ГРАФИЧКАТА ИНДУСТРИЈА 

Технички факултет Битола, 
Научно-истражувачки проект 
финансиран од Министерството 
за образование на Р. Македонија, 
2001-2003 

4 Неделковски И., 
Вилос И., 
Кондински И., 
Боцевска А., 
Костадинова З. 

ПРЕ-ПАИД СИСТЕМ ЗА 
НАВОДНУВАЊЕ 

Научно истражувачки проект 
финансиран од Министерсво за 
образование на Р.Македонија, 
2005 

5 Митревски Б., 
Каневче Г., 
Каневче Љ., 
Герамитчиоски Т., 
Вилос И. 

ПОДОБРУВАЊЕ НА 
ТЕХНОЛОШКИТЕ 
КАРАКТЕРИСТИКИ И 
ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ НА 
КОНВЕКТИВНИ СУШАРИ, МЗТ 
ИНЖЕНЕРИНГ 

Развоен истражувачки проект 
финансиран од Министерсво за 
образование и наука на 
Р.Македонија, 2011 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
  Автори Наслов Издавач/година
1 Герамитчиоски Т., 

Тромбев Ѓ., 
Вилос И., 
Митревски В. 

БУЧАВА ВО ПРЕХРАНБЕНАТА 
ИНДУСТРИЈА НА 
ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН 

Монографија, Технички 
факултет, Битола 1999 

2 Митревски В., 
Вилос И., 
Герамитчиоски Т. 

ПРЕСМЕТКА НА РЕМЕНИ 
ПРЕНОСНИЦИ 

Учебно помагало, Технички 
факултет, Битола 2008 
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3 Вилос И., 
Митревски В. 

ЗБИРКА РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ПО 
МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 
(НАВОЈНИ ПРЕНОСНИЦИ И 
НАВОЈНИ ВРСКИ)

Учебно помагало, Технички 
факултет, Битола 2010 

4 З. Котевски, 
И. Вилос 

ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ НА 
ГРАФИЧКИОТ ДИЗАЈН ЗА 
ИНЖИНЕРИ

основен учебник, Технички 
факултет, Битола 2013 

       

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
  Автори Наслов Издавач/година 

1 И. Вилос, 
В. Митревски 

РЕВИЗИЈА НА ЕЛАБОРАТ ЗА 
ГРАДЕЖНА ФИЗИКА ЗА ОБЈЕКТ 
СЕМЕЈНО ДОМУВАЊЕ ВО 
СТАНБЕНИ ЗГРАДИ, ГП 1.10, 
РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ 
СКОПЈЕ

Технички факултет Битола, 
Битола 2011 

2 И. Вилос, 
В. Митревски 

РЕВИЗИЈА НА ЕЛАБОРАТ ЗА 
ГРАДЕЖНА ФИЗИКА ЗА ОБЈЕКТ 
КОЛЕКТИВНА СТАНБЕНА ЗГРАДА 
БЛОК К1,П+4 УЕ27 НА ДЕЛ ОД КП 
1005/1 УЛ.Х.ТОДОРОВСКИ 
КАРПОШ, ПРОБИШТИП 

Технички факултет Битола, 
Битола 2011 

3 И. Вилос, 
В. Митревски, 
Т. Герамитчиоски 

СТАТИЧКА ПРЕСМЕТКА НА 
НОСИВА ЧЕЛИЧНА 
КОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДА ЗА 
ЛИФТ ЗА ОЈЕКТ ЗГРАДА НА БС 
ИНЃЕНЕРИНГ-СКОПЈЕ 

Технички факултет Битола, 
Битола 2011 

4 И. Вилос, 
В. Митревски, 
Т. Герамитчиоски 

ЕЛАБОРАТ ЗА ОЦЕНКА НА 
НОСИВОСТА НА ЧЕЛИЧНИ 
ПОКРИВНО-ФАСАДНИ 
ПРОФИЛИРАНИ ЛИМОВИ ТИП 
20/150 И ТИП 36/167 
ПРОИЗВОДСТВО НА МЗТ 
ИНЖЕНЕРИНГ ДОО - Битола

Технички факултет Битола, 
Битола 2011 

5 И. Вилос, 
Т. Герамитчиоски, 
В. Митревски 

РЕВИЗИЈА НА АНАЛИЗАТА НА 
НОСИВОСТА НА 
АРМИРАНОБЕТОНСКА 
КОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА ЗА 
ОБЈЕКТОТ ПРОИЗВОДЕН ПОГОН 
НА ИМБ МЛЕКАРА АД-БИТОЛА 

Технички факултет Битола, 
Битола 2011 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 70
11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски дисертации  

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 
последните пет години 
  Автори Наслов Издавач/година
1      

2      

3      

4      

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни 
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
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  Автори Наслов Издавач/година 
1      

2      

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 
години
  Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 
Год.

1        

2        

3        

 
 

Прилог бр.4 
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Владимир Мијаковски 
2. Дата на раѓање 07.09.1974 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на технички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Доктор на технички 
науки 

2009 Универзитет „Св. 
Кирил  и Методиј“ 
– Скопје, 
Машински 
факултет 

Магистер по 
машинство 

2001 Универзитет „Св. 
Кирил  и Методиј“ 
– Скопје, 
Машински 
факултет 

Дипломиран 
машински инженер 

1998 Универзитет „Св. 
Климент 
Охридски“ – 
Битола, Технички 
факултет 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
2 - Техничко-
технолошки науки 

214-
Машинство, 
205-Енергетика 

Механика на 
флуидите и 
струјно технички 
системи, Теорија и 
проектирање на 
енергетски 
постројки, 
Математичко 
моделирање и 
симулација на 
енергетски 
процеси 
Рационално 
користење на 
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енергија  
7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 
Подрачје Поле Област 
2 - Техничко-
технолошки науки 

214-
Машинство, 
205-Енергетика 

Механика на 
флуидите и 
струјно технички 
системи, Теорија и 
проектирање на 
енергетски 
постројки, 
Математичко 
моделирање и 
симулација на 
енергетски 
процеси 
Рационално 
користење на 
енергија  

8. Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран и во 
која област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

Универзитет „Св. Климент 
Охридски“, Технички факултет - 
Битола 

Вонреден професор, 
Механика на флуидите и 
струјно технички системи 
(21420), Теорија и 
проектирање на 
енергетски постројки 
(20502), Математичко 
моделирање и симулација 
на енергетски процеси 
(20503), 
Неконвенционални извори 
на енергија и технологии 
(20505), Рационално 
користење на енергија 
(20506) 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Механика на флуиди Машинство/Технички Факултет - 
Битола 

2. Транспорт на флуиди Машинство/Технички Факултет - 
Битола 

3. Обновливи извори на енергија Машинство/Технички Факултет - 
Битола 

4. Термоенергетски постројки Машинство/Технички Факултет - 
Битола 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 
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1. Одбрани поглавја од механика на флуиди Енергетско машинство и Процесно 
машинство/Технички Факултет – 
Битола 

2. Современи термоенергетски постројки Енергетско машинство / Технички 
факултет – Битола 

3. Безбедност на производите и заштита на 
корисниците/потрошувачите 

Инженерство за заштита на животна и 
работна средина / Технички факултет – 
Битола 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Метрологија и оптимизациони методи Енергетика, процесна и термотехника 
– модул А / Технички факултет - 
Битола 

2. Напредни термоенергетски циклуси Термоенергетика и животна средина – 
модул Б / Технички факултет – Битола 

3. Индустриска енергетика и заштита на 
животната средина 

Термоенергетика и животна средина – 
модул Б / Технички факултет – Битола 

4. Термоенергетика од обновливи извори на 
енергија 

Термоенергетика и животна средина – 
модул Б / Технички факултет – Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Mijakovski V., Mijakovski N. Review of current position and 
perspectives of renewable 
energy in the Republic of 
Macedonia with focus on 
electricity production 

Elsevier / 2011 

2. Mitrevski V., Mijakovski V., 
Popovski F., Popovski D. 

Influence of boundary 
conditions on particle density 

David publishing 
USA / 2012 

3. Mijakovski V., Mitrevski V., 
Mijakovski N. 

Possible efficiency 
improvement by application of 
various operating regimes for 
the cooling water pump station 
at Thermal Power Plant Bitola 

Vinča Institute of 
Nuclear Sciences / 
2012 

4. Bundalevski S., Mitrevski V., 
Geramitcioski T., Mijakovski V.

Review of journals with a 
particular emphasis on papers 
on application of inverse 
approach in drying processes 

Nacionalno drustvo 
za procesnu tehniku 
i energetiku u 
poljoprivredi / 2014 

5. Lutovska M., Mitrevski V., 
Geramitcioski T., Mijakovski V.

Review of journals with a 
particular emphasis on papers in 
which sorption isotherms were 
determined 

Nacionalno drustvo 
za procesnu tehniku 
i energetiku u 
poljoprivredi / 2014 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Илија Мијаковски, Кире 
Поповски, Владимир 
Мијаковски 

Заштеда на енергијата и 
заштита на околината во ТЕЦ 

МОН на РМ, 2004 
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2. V. Mijakovski, V. Mitrevski, T. 
Geramitcioski 

TOWARDS THE FUTURE- 
RENEWABLE ENERGY 
SOURCES, IPA CROSS 
BORDER PROGRAME CCI 
2007CB16IPO007 

Project co-founded 
by EU, 2014 

10.3.  
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Владимир Мијаковски Обновливи извори на 
енергија, Книга 2 – Техничка 
примена 

ТФБ/2011 

2. Владимир Мијаковски Пумпно-цевководни системи, 
теорија, проблеми, решенија 

ТФБ/2011 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Герамитчиоски Т, Митревски 
В., Мијаковски В. 

Концепт на изјава за 
безбедност и проценка на 
ризик на работни места во АД 
„ФАКОМ“ – Скопје 

Технички 
факултет – Битола 
/ 2011 

2. Мијаковски В. Основен проект за греење, 
ладење и вентилација на 
Фабрика за кабли 
„Дрекслмајер“ во Кавадарци 

Технички 
факултет – Битола 
/ 2012 

3. Мијаковски В. Основен проект за греење, 
ладење и вентилација на 
објект за преработка на млеко 
и млечни производи II фаза 
на КП 3398/1, ГП 2.22, КО 
Буково, м.в. Јаноица на 
инвеститор Индустрија за 
млеко Велковски 

Технички 
факултет – Битола 
/ 2013 

4. Мијаковски В., 
Герамитчиоски Т., Митревски 
В. 

Елаборат за заштита од 
пожари, експлозии и опасни 
материи за објектите на 
„Брилијант“ ДООЕЛ – Штип 

Технички 
факултет – Битола 
/ 2014 

5. Мијаковски В. Основен проект за котлара на 
Средно Земјоделско 
Шумарско Училиште „Горче 
Петров“ - Кавадарци 

Механотехника / 
2015 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 63 
11.2. Магистерски работи 12 
11.3. Докторски дисертации 1 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Мијаковски В, Мијаковски Н. Анализа на вредностите од Универзитет„Св. 
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климатската крива и 
топлинското оптоварување 
врз загубите на вода во ТЕЦ 
„Битола“ 

Климент 
Охридски“ / 2012 

2. Mijakovski V., Mitrevski V., 
Popovski K., Mijakovski N. 

Possibilities and perspectives 
for utilization of municipal 
solid waste (MSW) as 
renewable energy source in the 
Republic of Macedonia 

Society of Thermal 
Engineers of 
Serbia/2012 

3. Mitrevski V., Lutovska M., 
Mijakovski V., Mijakovski N. 

Statistical evaluation of thin-
layer drying of banana 

Consulting and 
Training Center 

KEY/2014 
4. Mitrevski V., Geramitcioski T., 

Mijakovski V., Lutovska M.  
Risk assessment for 
construction of bridge on 
motorway 

Faculty of 
Engineering 
Hunedoara, 

Romania / 2014 
5. Geramitcioski T., Mijakovski 

V., Mitrevski V. 
Risk assessment for scaffolds 
and ladders  

Faculty of 
Engineering 
Hunedoara, 

Romania / 2015 
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Mijakovski V., Mijakovski N. Review of current position and 
perspectives of renewable 
energy in the Republic of 
Macedonia with focus on 
electricity production 

Elsevier / 2011 

2. Mijakovski V., Mitrevski V., 
Mijakovski N. 

Possible efficiency 
improvement by application of 
various operating regimes for 
the cooling water pump station 
at thermal power plant - Bitola 

Vinča Institute of 
Nuclear Sciences / 

2012 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број Автори Наслов на трудот 

Меѓународен 
собир/ 

конференција 
Година 

1. Vladimir Mijakovski, 
Nikola Mijakovski 

Potential for low-
temperature energy usage 
at power plant’s cold end 
in order to increase energy 
efficiency

World Renewable 
Energy Congress-
WREC 2011 

2011 

2. Мијаковски В., Тромбев 
Ѓ. 

Софтверска алатка за 
избор на вредности за 
топлински мостови 
според МКС EN ISO 
14683:2007 

Меѓународно 
советување 
ЕНЕРГЕТИКА 

2014 

3. Mijakovski V., 
Geramitcioski T., 

Initial measurements of 
flow in water supply 

17th symposium 
on thermal 

2015 
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Mitrevski V. network of Prilep within 
frames of the “Water 
Supply Project” 

science and 
engineering, 
SIMTERM 

 
 
Прилог бр. 
4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 
од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Цвете Димитриеска 
2. Датум на раѓање 27.10.1967 год., Битола 
3. Степен на образование VIII (Докторат) 
4. Наслов на научен степен Доктор на технички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Институција Година 
Доктор на 
технички 
науки 

Технички факултет 
– Битола, 
Универзитет 
Св.„Климент 
Охридски“ - Битола 

2007 

Магистер на 
технички 
науки 

Технички факултет 
– Битола, 
Универзитет 
Св.„Климент 
Охридски“ - Битола 

1996 

Дипл. маш. 
инж. 

Технички факултет 
– Битола, 
Универзитет 
Св.„Климент 
Охридски“ - Битола 

1991 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Техничко – 
технолошки 
науки 

205 Енергетика 20503 
Математичко 
моделирање и 
симулација на 
енергетски 
процеси 
20510 Ладилна 
техника и системи 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Техничко – 
технолошки 
науки 

205 Енергетика 20500 Енергетско 
и процесно 
машинство 
(Размена на 
топлина, Повеќе 
фазни системи) 
20503 
Математичко 
моделирање и 
симулација на 
енергетски 
процеси 

8. Доколку во работен однос да се Институција Звање во кое е 
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наведе институцијата каде работи, 
звањето во кое е избран и во која 
област 

избран 
Технички факултет – Битола 
Унивезитет „Св. Климент 
Охридски“ - Битола 

Вонр. проф.  

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
9.1  Наслов на предмет Студиска програма/институција 

1 Парогенератори и постројки  Машинство 
2 Топлински турбомашини Машинство 
3 Управување на проекти во 

енергетиката  
Машинство 

4 Проектен менаџмент Индустриски менаџмент 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

 Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 - Одбрани поглавија од 

термодинамика 

- Сoвремени енергетски 
технологии 

- Современи ладилни постројки 

- Комјутерско моделирање на 
процеси, системи и симулациони 
технологии  

- Ревитализација и ремедијација 
на животната средина 

- Доверливост и безбедност на 
системите 

Енергетско машинство 
 
Енергетско машинство 
 
Процесно машинство 
 
Процесно машинство 
 
 
Инженерство за заштита на животната и 
работната средина, Модул А   
 
Инженерство за заштита на животната и 
работната средина, Модул А    

2   
3   

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
 Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 Математички методи за 

изучување на процесите во 
енергетиката и процесната 
техника 

Машинство – модул А 

2 Процесни системи и животна 
средина 

Машинство – модул А 

3 Технологии за примена на 
обновливите извори на 
енергија 

Машинство – модул Б 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

 Автори Наслов Издавач/година
1 Dimitrieska C.,Trombev G., 

Markoski A., Trombeva-
Gavriloska A.:  

Struktuiranje i mogucnosti 
integracije ulaznih 
podataka obzirom na 
standarde i proracunske 

41 
INTERNACIO
NALEN 
KONGRES 
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procedure kod razlicitih 
termotehnickih proracuna, 

KGH, Beograd, 
R. Srbija, 2 - 4 
.12 - 2010. 

2 Andonovska S., Ristevski R., 
Dimitrieska C., Pasic R., 
Trombev G.:  
 

Examination of print 
quality by changing of 
relative printing contrast 
during of thermal aging of 
printed samples. 

PDC 2011,15th 
International 
Conference on 
Printing, Design 
and Graphic 
Communication
s Blaž Baromić, 
Senj, Croatia. 

3 Lutovska M., Mijakovski V., 
Dimitrieska C., Mitrevski V. :  
 

Current State Wind Energy 
Utilization in the Republic 
of Macedonia, 

16th 
Symposium on 
Thermal Science 
and Engineering 
of Serbia 
Sokobanja, 
Serbia, October 
22–25, 2013, 
Society of 
Thermal 
Engineers of 
Serbia Faculty 
of Mechanical 
Engineering in 
Niš 

4 Stavreva S., Serafimov М., 
Andreevski I. Dimitrieska C.:  
 

Used of CFD Analysis to 
Achieve Energy Efficient 
Data Center, 

12th 
Anniversary 
International 
conference on 
accomplishment
s in Electrical 
and Mechanical 
Engineering and 
Information 
Technology, 
DEMI 2013, 31. 
05 -01.06. 2013, 
BiH 

5 Dimitrieska C., Andreevski I., 
Stavreva S., Popovska V.S.:  

Numerical Solution of 
Mathematical Model for 
Fluid Flow and Heat 
Transfer Processes in Plate 
Exchanger Base on 
Streamline – Vortex 
Method, 

12th 
International 
conference on 
accomplishment
s in Electrical 
and Mechanical 
Engineering and 
Information 
Technology, 
DEMI 2015, 
29.05-
30.05.2015, pp 
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317-323. 
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

 Автори Наслов Издавач/година
1 Ангелевска, В., Нусев С., 

Димитриеска Ц., Стојановски 
В. и др.: 

Студија за состојбите 
на земјоделската 
механизација во 
Република Македонија, 

Изработена на 
барање на 
Министерствот
о за 
земјоделство, 
шумарство и 
водостопанство 
на Р. 
Македонија, 
март 2012 год. 

2 Ангелевски З., Димитриеска 
Ц., Кузманов И.: 
 

Проект за греење, 
климатизација и 
вентилација на комлекс 
објекти ПИ 
„Витаминка“ – АД, 
Прилеп,  

На барање на 
инвеститорот, 
септември 2012 
год. 

3    
4    
5    

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
 Автори Наслов Издавач/година
1 Ангелевска В., Димитриеска 

Ц. и др. 
Монографија 50 год. ТФБ Технички 

факултет- 
Битола, 2011 

2    
3    
4    
5    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
 Автори Наслов Издавач/година
1 Ангелевски З., Димитриеска 

Ц., Ангелевска С., Кузманов 
И. :,  
 

Модел за оптимизација 
на темпeратурата на 
носителот на топлина 
при комбинирано 
произовдство на енергија 

ЗЕМАК 2012, 
Меѓународно 
советување 
ЕНЕРГЕТИКА 
2012, октомври 
2012 

2 Ангелевски З., Димитриеска 
Ц., Ангелевска С., Кузманов 
И. :  
 

Модел за оптимизација 
на темпeратурата на 
носителот на топлина 
при комбинирано 
произовдство на 
енергија, ЗЕМАК 2012, 

Меѓународно 
советување 
ЕНЕРГЕТИКА 
2012, октомври 
2012 

3 Димитриеска Ц., Ангелевски 
З, Ангелевска С.: 
 

Заштеда на енергија со 
примена на менаџмент 
системите за 
управување со 
енергетски објекти 

Меѓународно 
советување 
ЕНЕРГЕТИКА 
2014, ЗЕМАК 
2014, 16-
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(BEMS) 18.10.2014 
Струга, Р. 
Македонија, 
стр. 985 

4 Ангелевска С., Димитриеска 
Ц., Ангелевски З.: 

Менаџмент системи за 
управување со 
енергетски објекти 

Меѓународно 
советување 
ЕНЕРГЕТИКА 
2014, ЗЕМАК 
2014, 16-
18.10.2014 
Струга, Р. 
Македонија, 
стр. 977 

5    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 40 – член, 10 ментор 
11.2 Магистерски работи 4- ментор, 18 член 
11.3 Докторски дисертации 0- ментор, 8 член 

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години 
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 
последните пет години 
 Автори Наслов Издавач/година
1    
2    
3    
4    
5    
6    

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни 
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 Автори Наслов Издавач/година
1    
2    

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 
години 
 Автори Наслов 

на трудот 
Меѓународен 
собир/конференција 

Год. 

1     
2     
3     

 
 

Прилог 
бр. 4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 
програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Гордана Јаневска
2. Датум на раѓање 01.01.1964
3. Степен на образование VIII
4. Наслов на научен степен Доктор на науки од областа на техничките науки 
5. Каде и кога го завршил Образование Институција Година 
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образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Доктор на науки од областа 
на техничките науки 

Технички 
факултет - 
Битола 

2009

Магистер по машински 
науки 

Машински 
факултет - 
Скопје 

1998 

Дипломиран машински 
инженер 

Машински 
факултет - 
Скопје 

1989

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област
2.Техничко- 
технолошки  науки 

214
Машинство 

21422 Автоматика
21421 
Хидроенергетиака 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
2.Техничко- 
технолошки  науки 

214
Машинство 

21422 Автоматика
21421 
Хидроенергетиака 

8. Доколку во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи, 
звањето во кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е 
избран 

Технички факултет - Битола Вонреден професор 
Автоматика; 
Хидроенергетика; 
Теорија и проектирање 
на енергетски 
постројки 

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
9.1   Наслов на предмет Студиска програма/институција 

1 Компјутерски управувани 
машини и процеси 

Машинство, Електротехника / Технички 
факултет – Битола 

2 Мерење и управување со 
графички процеси 

Графичко инженерство / Технички 
факултет – Битола

3 Системи за автоматско 
управување 

Мехатроника / Технички факултет – Битола 

4 Мехатронички системи Мехатроника / Технички факултет – Битола
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

  Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 Моделирање и симулација на 

мехатронички системи 
Мехатроника / Технички факултет – Битола

2 Когенеративни 
термоенергетски постројки

Енергетско машинство /Технички 
факултет – Битола

3 Специфични услови на 
проектирање во заштита на 
животната средина

Инженерство за заштита на животната и 
работна средина / Технички факултет – 
Битола

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
  Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 Енергетски системи и животна 

средина 
Машинство/ Технички факултет – Битола

2  
3  

10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
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  Автори Наслов Издавач/година
1 Janevska G., Modeling Thermal Processes 

Using Bond Graphs 
SIMTERM 2013:
Energy–Ecology – 
Efficiency, Serbia 
2013, pp.252-257 

2 Janevska G., Mathematical Modeling of Pump 
System 

EIIC 2013, 
Slovak Republic 
2013, 
pp.455-458 

3 Janevska G., The State of Renewable Electricity 
– Worldwide, in EU and in 
R.Macedonia 

ICEST 2013,
Macedonia 2013, 
pp.341-344 
(Volume 1) 

4 Г.Јаневска, Моделирањето како клучен 
елемент во процесот на 
дизајнирање на 
мехатроничките системи 

Зборник на 
трудови, 
Технички 
факултет, 
Битола, 2012

5 Panovski S., 
Janevska G., 

Concessions Possibilities for 
Small Hydropower plants 
(SHPPs) in Macedonia with 
emphasis on the model DBOT as 
a special case study 

ESHA 
Conference: 
Hidroenergia 
2010, Lausanne, 
Switzerland, 2010. 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
  Автори Наслов Издавач/година
1 Проф. А.Маркоски 

Координатор за УКЛО 
Development of Regional 
Interdisciplinary Mechatronic 
Studies  - DRIMS 

TEMPUS IV
Prject: 158644 – 
DE – JPCR (2010- 
2013) 

2 Бахтовска Е. 
Координатор 

Designing and implementation of 
the NQF in R. Macedonia 

TEMPUS ETF- 
SM-00050-2008 
Project 
(2009-2012) 

3 И.Неделковски, 
Координатор за 
Р.Македонија 

Development of a knowledge 
network of educational and 
research institutes for the 
harmonization with EU legislation 
and know-how transfer 

INTERREG 
IIIA/CARDS, 
(2007 –2008) 

4 E. Бахтовска, 
Координатор за 
Р.Македонија 

Cross border cooperation between 
universities and educational 
institutes in the field of natural 
disasters and environmental 
education

INTERREG IIIA
program 
(2004-2007) 

5 Под раководство на 
проф. д-р С. Пановски 

Да изградиме мала 
хидроцентрала, 
Научноистражувачки проект 

МОН на РМ 
(2003-2006) 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
  Автори Наслов Издавач/година
1 Пановски С., 

Јаневска Г. 
Системи на автоматско 
управување, збирка задачи 

Технички 
факултет, 
Битола, 2010 
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2 Бахтовска Е. 
Јаневска Г. 
Нешковска Р. 

Национална Рамка за 
Високообразовните 
квалификации за Република 
Македонија - Водич 

Универзитет Св. 
Климент 
Охридски - 
Битола, 2011 

3 Janevska G., Modelng and Simulation of
Mechatronic Systems (teaching 
material) 

TEMPUS DRIMS
Prоject, 2012 

4 Gavriloski V., Tasevski 
G., Mijanovic Markus M., 
Janevska G., 

Mechatronic Systems  (teaching 
material) 

TEMPUS DRIMS
Prject, 2012 

5    
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

  Автори Наслов Издавач/година
1    
2    
3    
4    
5    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи 
11.2 Магистерски работи 
11.3 Докторски дисертации 

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години 
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 
последните пет години 
  Автори Наслов Издавач/година
1 Janevska G., Modeling Thermal Processes 

Using Bond Graphs 
SIMTERM 2013:
Energy–Ecology – 
Efficiency, Serbia 
2013, pp.252-257 

2 Janevska G., Mathematical Modeling of 
Pump System 

EIIC 2013, 
Slovak Republic 
2013, 
pp.455-458 

3 Janevska G., The State of Renewable 
Electricity – Worldwide, in EU 
and in R.Macedonia 

ICEST 2013, 
Macedonia 2013, 
pp.341-344 
(Volume 1) 

4    
5    
6    

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни 
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
  Автори Наслов Издавач/година
1    
2    

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 
години 
  Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 
Год.
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1 Janevska G., Modeling Thermal 
Processes Using Bond 
Graphs 

SIMTERM 2013: 
Energy–Ecology – 
Efficiency, Serbia, 

2013

2 Janevska G., Mathematical Modeling 
of Pump System

EIIC 2013, 
Slovak Republic, 

2013

3 Janevska G., The State of Renewable 
Electricity – Worldwide, 
in EU and in 
R.Macedonia 

ICEST 2013, 
Ohrid, Macedonia, 

2013

 
 
Прилог бр.4 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 
1. Име и презиме ЉУПЧО ТРАЈЧЕВСКИ 
2. Дата на раѓање 10.01.1972 
3. Степен на образование 8-2 
4. Наслов на научниот степен Доктор на технички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Дипл.маш.инж. 1996 Технички факултет –Битола 
Магистер по 
машинство 

2000 Машински факултет -Скопје 

Доктор на 
технички науки 

2008 Технички факултет -Битола 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
2-техничко 
технолошки науки

214-
машинство 

21401-машински елементи и 
технички системи  
21417 техничка механика и 
механика 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
2-техничко 
технолошки науки

214-
машинство 

21401-машински елементи и 
технички системи и 21417-
техничка механика и механика 
на цврсто тело 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во кое 
е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Технички факултет Битола Вонреден професор од областа на 
машиснките елементи и машинските 
конструкции ДТП и дигитален печат, 
Писмо и типографија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Вовед во МАТЛАБ Машинство/ТФ Битола 
2. Основи на машинство ИТО/Факултет за наставници и учители 
3. 3Д Моделирање Машинство/ТФ Битола 
4. ДТП – InDesign Графичко инженерство/ТФ Битола 

 5. Писмо и типографија Графичко инженерство/ТФ Битола 
 6.  Теорија на режење Машинство/ТФ Битола 
 7. Нумерички методи и Машинство/ТФ Битола 
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програмирање 
9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Моделирање и симулација на 
постапки во обликување на алат 

Производно-конструктивно машинство и 
НУМА/ТФ Битола 

2.   
    
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Инженерски експериментални 
методи и метрологија 

Производно-конструктивно машинство и 
НУМА/ТФ Битола 

2.  Примена на вештачка 
интелигенција во обработка со 
симнување на материјалот 

Производно-конструктивно машинство и 
НУМА/ТФ Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Ljupco R. Trajcevski, Tale 
B. Geramitcioski 

ALGORITHM FOR 
EARLY DETECTION OF 
THE PLANETARY 
GEAR’S FAILURE WITH 
ANALYSIS ON 
EXPERIMENTAL 
DATA.  

IFToMM Journal “Problems of 
Mechanics”Tbilisi, 2010, № 4(41), 
pp. 59-65, (Engl.). 

 

2. T.Geramitcioski, 
Lj.Trajcevski, 
I.Vilos, 
 V.Mitrevski 

DETECTION THE 
CONDITION OF A FAN 
TRANSMISSION IN 
METAL SMELTER FENI 
KAVADARCI USING 
VIBRATION 
SIGNATURE 

International virtual journal for 
science, technics and innovations 
for industry MTM-Machines, 
Technologies, Materials, Issue 
10/2011 ISSN 1313-0226, Year 
5,Published by Scientific-technical 
Union of Mechanical Engineering, 
pp.53-57, Sofia, 2011 

3. T.Geramitcioski, 
Lj.Trajcevski 
V.Mitrevski 

The fault detection strategy 
based on statistical 
parameters on the vibration 
signal 

International Conference on Gears, 
4-6 octobar, 2010,  in Geraching 
near Munich, Germany, VDI-
Berichte Nr.2108.2, pp. 819-829 

4. Tale Geramitcioski, 

Ljupco Trajcevski 

PREDICTION OF 
ROLLING BEARINGS 
DEFECT IN MOTOR-
FAN USING VIBRATION 
SIGNAL ANALYSIS 

Journal MACHINE DESIGN, Vol. 
3(2011) NO.3, ISNN 1821-1259, PP 
211-216, june, 2011,Novi Sad, 

5. T.Geramitcioski, 
Lj.Trajcevski, 
I.Vilos, 
V.Mitrevski 

A NEW 
CONSTRUCTIVE 
SOLUTION OF A 
COVER ROLLS OF 
RIBBON CONVEYOR 

International virtual journal for 
science, technics and innovations 
for industry MTM-Machines, 
Technologies, Materials, Issue 
7/2011 ISSN 1313-0226, Year 
5,Published by Scientific-technical 
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Union of Mechanical Engineering, 
pp.21-25, Sofia, 2011 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Т.Герамитчиоски, 
Ѓ.Тромбев, 
В.Митревски, И.Вилос, 
Љ.Трајчевски 

Бучава и вибрации во 
графичката индустрија,  

НИП бр. 08-1175/1 / 2000 

    
    
    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Тале Герамитчиоски, 
Љупчо Трајчевски 

Software Package for 
Kinematics and Dynamics 
Analysis and Synthesis of 
CAM Mechanisms with 
Roller Translator Follower 

The 7-th Internationa Conference 
Research and Development of 
Mechanical Elements and Systems 
IRMES ‘2011, Zlatibor, 27-28 
april, 2011, Serbia  

2. Тале Герамитчиоски, 
Љупчо Трајцевски 

Rolling Bearings Vibration 
detection – Case Studies 

The 7-th Internationa Conference 
Research and Development of 
Mechanical Elements and Systems 
IRMES ‘2011, Zlatibor, 27-28 
april, 2011, Serbia  

3. Т.Герамитчиоски, 
Љ.Трајчевски 

The fault detection strategy 
based on statistical 
parameters on the vibration 
signal 

 International Conference on Gears, 
4-6 octobar, 2010 in Geraching 
near Munich, Germany, VDI-
Berichte Nr.2108.2, pp. 819-
829,www.dnb.ddb.de  

4. Т.Герамитчиоски 
Љ.Трајчевски 
И.Вилос 
В.Митрески 

 EARLY GEAR TOOTH 
DAMAGE DIAGNOSTIC 
FROM THE VIBRATION 
SIGNATURES, 

3rd International Conference on 
Power Transmissions, October 1st 
and 2nd, 2009 in Kallithea – 
Chalkidiki-Greece 

5.    
11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи  
11.2. Магистерски работи  
11.3. Докторски дисертации  

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 
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меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.  
Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Ljupco R. Trajcevski, Tale 
B. Geramitcioski 

ALGORITHM FOR 
EARLY DETECTION OF 
THE PLANETARY 
GEAR’S FAILURE 
WITH ANALYSIS ON 
EXPERIMENTAL 
DATA.  

IFToMM Journal “Problems of 
Mechanics”Tbilisi, 2010, № 4(41), 
pp. 59-65, (Engl.). 

 

2. T.Geramitcioski, 
Lj.Trajcevski 
V.Mitrevski 

The fault detection 
strategy based on 
statistical parameters on 
the vibration signal 

International Conference on Gears, 
4-6 octobar, 2010,  in Geraching 
near Munich, Germany, VDI-
Berichte Nr.2108.2, pp. 819-829 

3. T.Geramitcioski, 
L.R.Trajcevski 

Numerical simulation for 
the gear diagnostics using 
joint time-frequency 
Wigner-Ville Distribution 

International Scinetific Journal 
PROBLEMS OF MECHANICS, 
issn 1512-0740, № 4(21)/2005, pp 
9-16 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 
со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1. T.Geramitcioski, 
Lj.Trajcevski 
V.Mitrevski 

Rolling Bearings 
Vibration detection 
– Case Studies 

The 7-th Internationa 
Conference Research and 
Development of 
Mechanical Elements and 
Systems IRMES ‘2011, 
Zlatibor, 27-28 april, 
2011, Serbia 

2011 год. 

2. T.Geramitcioski, 
Lj.Trajcevski 

Software Package 
for Kinematics and 
Dynamics Analysis 
and Synthesis of 
CAM Mechanisms 
with Roller 
Translator Follower 

The 7-th Internationa 
Conference Research and 
Development of 
Mechanical Elements and 
Systems IRMES ‘2011, 
Zlatibor, 27-28 april, 
2011, Serbia 

2011год. 

  3. T.GERAMITCIOSKI, 
Lj.TRAJCEVSKI, 
I.VILOS, 
V.MITREVSKI 

EARLY GEAR 
TOOTH DAMAGE 
DIAGNOSTIC 
FROM THE 
VIBRATION 
SIGNATURES 

3rd International 
Conference on Power 
Transmissions, October 
1st and 2nd, 2009 in 
Kallithea – Chalkidiki-
Greece 

2009год. 

  4. T.GERAMITCIOSKI, 
Lj.TRAJCEVSKI, 

NEW STRATEGY 
FOR EARLY 

XIV Internacional 
scientific conference 

2008год. 
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I.VILOS, 
V.MITREVSKI 

GEAR TOOTH 
DAMAGE 
DETECTING 
BASED ON 
STATISTICAL 
PARAMETERS OF 
THE VIBRATION 
SIGNAL 

INDUSTRIAL 
SYSTEMS – IS’08, 
October 02-03, 2008, 
Novi Sad, Serbia 

  5. T.GERAMITCIOSKI, 
Lj.TRAJCEVSKI, 
I.VILOS, 
V.MITREVSKI 

PERFORMANCE 
OF NP4 ON THE 
EXPERIMENTAL 
DATA OF THE 
GEAR TOOTH 
DAMAGE 

XIV Internacional 
scientific conference 
INDUSTRIAL 
SYSTEMS – IS’08, 
October 02-03, 2008, 
Novi Sad, Serbia 

2008год. 

 
 
 
Прилог бр. 
4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 
од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Игор Андреевски 
2. Датум на раѓање 28.04.1975 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научен степен Доктор на технички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Институција Г
о
д
и
на

VII/1 ТФБ-УКЛО 1
9
9
8 

VII/2 ТФБ-УКЛО 2
0
0
2 

VIII ТФБ-УКЛО 2
0
0
8 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
2.Техничко-
технолошки науки 

205. Енергетика 20500. 
Енергетско и 
процесно 
машинство 
20503. 
Математичко 
моделирање и 
симулација на 
енергетски 
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процеси  
7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 
Подрачје Поле Област 

2.Техничко-
технолошки науки 

205. Енергетика 20500. 
Енергетско и 
процесно 
машинство 
20503. 
Математичко 
моделирање и 
симулација на 
енергетски 
процеси 

8. Доколку во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи, 
звањето во кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е 
избран 

ТФБ-УКЛО, Доцент Вонр. Проф. 
[Енергетско и 
процесно машинство 
(размена на топлина, 
повеќефазни 
системи(20500), 
Техничка 
термодинамика 
(20511), 
Технолог. на 
обработка на метали 
и алатни машини 
(21404)] 

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
9.1  Наслов на предмет Студиска програма/институција 

1 Термодинамика Машинство+ИЖС+3год. студ./ТФБ 
2 Применета термодинамика 3год. студ. Енергетика и ЕЖС/ТФБ 
3 Одржлив енергетски развој  Машинство (ИТО+ОИИМ – избор.)/ТФБ 
4 Одржливи енергетски системи 3год. студ. Енергетика/ТФБ 

  Нуклеарни реактори Енергетика/МО/ТФБ – изборен 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

 Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 Одбрани поглавја од 

Термодинамика 
Енергетско и процесно машинство 

2   
3   

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
 Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 Посебни поглавја од пренос на 

топлина и маса 
Енергетика, процесна и термотехника  - 
А/Машинство/ТФБ 

2   
3   

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

 Автори Наслов Издавач/го
дина 
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1 Аndreevski I., Kanevce G., 
Kanevce Lj., Markoski A., 
Stavreva S. 
 

"Development and application 
of regulatory dispersion model 
for air pollution assessment" 

10th 
Anniversary 
International 
conference 
on 
accomplish
ments in 
Electrical 
and 
Mechanical 
Engineering 
and 
Information 
Technology 
DEMI2011, 
Banja Luka, 
BiH, May 
26-28, 2011. 

2 I. Аndreevski, G. Kanevce, Lj. 
Kanevce, A. Markoski, S. 
Stavreva 
 

"Pollutants dipersion modeling 
using classical and modified 
Gaussian models" 

15th 
Symposium 
on Termal 
Science and 
Engineering 
of Serbia, 
Sokobanja, 
Serbia, 
October 18-
21, 2011. 

3 I. Аndreevski, D. Milosevski, C. 
Dimitrieska, A. Andreevska, S. 
Stavreva 
 

"Temperature distribution in 
steel reinforced concrete beam 
under fire conditions" 

XXV 
Congress 
about 
processing 
equipment 
and 
industry, 
Procesing 
2012, 
SMEITS, 
Belgrade, 
Serbia, June 
7-8, 2012. 

4 Аndreevski Igor, Kanevce 
Gligor, Kanevce Ljubica, 
Stavreva Sevde, Popovski Kire 
 

"Inverse estimations 
application in the field of 
dispersion modeling" 

11th 
Anniversary 
International 
conference 
on 
accomplish
ments in 
Electrical 
and 
Mechanical 
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Engineering 
and 
Information 
Technology 
DEMI2013, 
Banja Luka, 
BiH, May 
30 - June 
01, 2013. 

5 I. Andreevski, G. Kanevce, Lj. 
Kanevce, S. Stavreva 
 

“Dispersion model for 
regulatory purposes: 
Development and evaluation” 

International 
Journal of 
Mechanical 
Engineering 
and 
Automation, 
Volume 2, 
Number 1, 
2015, pp.47-
53. 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
 Автори Наслов Издавач/го

дина 
1 Љубица Каневче, Игор 

Андреевски 
" Нови капацитети и 
примени на инверзниот 
пристап ", Технички 
факултет - Битолаво својство 
на соработник-истражувач, 
Битола,  

финансира
н од 
Министерс
твото за 
образовани
е  и наука,  
2011-2012 

2    
3    
4    
5    

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
 Автори Наслов Издавач/го

дина 
1 Игор Андреевски “Збирка со решени задачи по 

Термодинамика и 
миниприрачник со формули, 
табели и графикони”,  

Технички 
Факултет – 
Битола, 
Универзите
т 
“Св.Климе
нт 
Охридски”- 
Битола, 
Битола, 
2014. 

2    
3    
4    
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5   
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

 Автори Наслов Издавач/го
дина 

1 Глигор Каневче, Љубица 
Каневче, Игор Андреевски 
 

“Eнергетскиот сектор во 
Република Македонија - 
состојби, потреби и 
можности” 

Зборник на 
трудови на 
ТФБ, 
Технички 
факултет-
Битола, 
Универзите
т 
“Св.Климе
нт 
Охридски”-
Битола, 
Битола, 
Октомври, 
2011. 

2 I. Andreevski, G. Trombev, V. 
Mitrevski, V. Mijakovski, T. 
Geramitoski 

“Energy Management System 
and Substitution of Fuels and 
Energy Sources in Public 
Buildings” 

International 
Conference 
on 
Buildings 
Energy 
Efficiency 
and 
Renewable 
Energy 
Sources 
2014, 1-3 
June 2014, 
Kozani, 
Greece. 

3 И. Андреевски "Енергетски потреби и 
мерки за зголемување на 
енергетската ефикасност 
на објектите преку 
намалување на 
потрошувачката на 
енергија" 

Националн
а 
конференц
ија за 
енергетска 
ефикасност 
кај 
зградите, 
10-11 Јуни, 
Битола, 
2014. 

4 I. Andreevski, V. Mitrevski, V. 
Mijakovski 

“Buildings energy consumption 
and related CO2 emissions” 

IV 
International 
Conference 
Indutrial 
engineering 
and 
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environment
al protection 
(IIZS 2014), 
15th 
October 
2014, 
Zrenjanin, 
Serbia. 

5 Игор Андреевски, Севде 
Ставрева 

"Основни аспекти на 
систематското управување 
со енергијата" 

Енергетика 
- 
Меѓународ
но научно-
стручно 
списание, 
Бр.23-
98/23-99, 
Јуни/Јули, 
2015, 
стр.35-
37,48,49. 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 5 
11.2 Магистерски работи 2 
11.3 Докторски дисертации / 

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години 
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 
последните пет години 
 Автори Наслов Издавач/го

дина 
1    
2    
3    
4   
5    
6    

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни 
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 Автори Наслов Издавач/го

дина 
1    
2    

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 
години 
 Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 
Год. 

1     
2     
3     
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Прилог бр. 
4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 
од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Сања Поповска-Василевска 
2. Датум на раѓање 03.10.1968 
3. Степен на образование VIII (докторат) 
4. Наслов на научен степен Доктор на технички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Институција Год 
Доктор на технички 
науки 

Факултет за енергетика, 
Универзитет на Орадеа, 
Орадеа, Романија  20

07
 

Магистер на технички 
науки 

Технички факултет – 
Битола, Универзитет 
Св.„Климент Охридски“ 
- Битола 

19
96

 

Дипл. маш. инж. Машински факултет, 
Универзитет Св.Кирил и 
Методиј, Скопје  19

91
 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Техничко – 
технолошки 
науки 

205 
Енергетика 

20500 Енергетско и 
процесно машинство 
(Размена на топлина; 
Повеќефазни системи)  
20506 Рационално 
користење на енергија) 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Техничко – 
технолошки 
науки 

205 
Енергетика 

20509 Греење и 
климатизација и 
топлификациони 
системи) 
20506 Рационално 
користење на енергија) 

8. Доколку во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи, звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран 
Технички факултет – Битола 
Унивезитет „Св. Климент 
Охридски“ – Битола 
 

Вонр.проф (2013), 
Енергетско и процесно 
машинство (Размена на 
топлина, Повеќефазни 
системи); Погонски 
материјали (горива и 
технологии за конверзија 
на енергија); Ладилна 
техника и системи; 
Греење и климатизација и 
топлификациони 
системи. 

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
9.1  Наслов на предмет Студиска 

програма/институција 
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1 - Греење, вентилација и климатизација 
- Централизирани системи за греење и ладење 
- Ладилна техника 
- Ладилни системи 
- Магационирање и транспорт на прехранбени 
производи 
- Енергетска ефикасност на згради  објекти 
- Енергетски објекти и животна средина 
- Оранжерии 
- Погонски и процесни материјали 

Машинство 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Практикум на заштита на животна средина со 
стручна пракса 
- Ладилни и клима уреди 

Енергетика и заштита на 
животната средина 
 

3 - Моделирање и симулации во ИЗЖС 
- Одржливо користење на природни системи за 
заштита на животната средина 
- Енергетски објекти и животна средина 

Инженерство за заштита 
на животната и работната 
средина 

4   
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

 Наслов на предмет Студиска 
програма/институција

1 - Неконвенционални системи за греење и ладење  

- Енергетска ефикасност во термичките системи  

Енергетско машинство 
 

2 - Современи енергетски технологии  

- Современи ладилни постројки 

- Сoвремени енергетски технологии 

Процесно машинство 

3 - Далечинска детекција на промените во животната 
средина 

Инженерство за заштита 
на животната и работната 
средина 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
 Наслов на предмет Студиска 

програма/институција 
1 - Математички методи за изучување на процесите во 

енергетиката и процесната техника 
- Енергетика во процесната техника 
- Одржлива енергетика и процесна техника 

Машинство - Енергетика, 
процесна и термотехника 

2   
3   

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

 Автори Наслов Издавач/година 
1 С.Поповска-

Василевска, И.Насов, 
Х.Костадинова-
Бошкова, В.Ристов  

Сончева архитектура (2 дел – 
Пасивно користење на 
сончевата енергија) / 
продолжение 

ЕНЕРГЕТИКА 
списание на ЗЕМАК, 
бр.73, вол.18, 2010, 69-
76 стр., ISNN 1409-6048 

2 S.Popovska- Geothermal energy-convenient ELSEVIER, Renewable 
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Vasilevska, 
V.Gecevska, 
K.Popovski 

heat source for renewal and 
new development of protected 
crop cultivation in Macedonia,  

and Sustainable Energy 
Reviews 15 (2011) 
2909–2920, Volume 15, 
Issue 1, ISSN 1364-0321, 
January 2011 

3 D.Lalic, K.Popovski, 
V.Gecevska, 
S.Popovska-
Vasilevska, Z.Tesic 

Analysis of the Opportunities 
and Challenges for the 
Renewable Energy Market in 
the Western Balkan Countries 

ELSEVIER, RSER – 
Volume 15, Issue 6, 
August 2011, paper 62, 
pp. 3187-3195 

4 S.Popovska-
Vasilevska, M.Loncar-
Velkova, 
N.Gavrilovic, 
E.Glavinac 

“Consumer Friendly” Energy 
Bills  

Collection of selected 
policy papers, Slovak 
Balkan Public Policy 
Fund, paper 3, pp.39-59, 
Bratislava 2012 

5 S.Popovska-
Vasilevska, 
S.Aremenski 

Chapter Geothermal Potential 
of Macedonia and Its 
Utilization in the book 
Mineral and Thermal Waters of 
Southeastern Europe, Part of 
the series Environmental Earth 
Sciences  

SPRINGER 
ISBN 978-3-3‚19-25379-4 
(eBook) 
DOI 10.1007/978-3-319-
25379-4_8 
pp 131-146, (2015) 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
 Автори Наслов Издавач/година 
1 С.Поповска-

Василевска 
(истражувач) 
 

Biomass Energy Europe – 
Acronym: BEE,  

Coordination and 
support action FP7-
ENERGY-2007-1-RTD, 
Project number 213417, 
2008-2012 (МАГА – 
партнер на проектот) 

2 С.Поповска-
Василевска 
 

MAS-PLM, Master Studies and 
Continuing Education Network 
in Product Lifecycle 
Management and Sustainable 
Production,  

Tempus JP, 144959-
Tempus-2008-IT-JPCR, 
2009-2012 

3 С.Поповска-
Василевска 
(координатор/главен 
истражувач) 

GEOCOM, Geothermal 
Communities 

Concerto, FP7, 2010-
2015 
(МАГА – партнер на 
проектот) 

4 С.Поповска-
Василевска 
(координатор/главен 
истражувач) 

Energy Friendly Bills Slovak Balkan Public 
Policy Fund, 2012 
(Организација на 
потрошувачи на 
Македонија) 

5 С.Поповска-
Василевска 
(координатор/главен 
истражувач) 

GeoSEE – Innovative uses of 
low-temperature geothermal 
resources in South East Europe 

South East Europe 
Transnational 
Cooperation 
Programme, European 
Territorial Cooperation 
2007-2013,  MAGA 
(external expert) 2013-
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2014 
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

 Автори Наслов Издавач/година 
1 К.Поповски, 

С.Поповска-
Василевска  
(уредници)  
 

Хармонизација на методолo-
гиите за проценка и одржливо 
вклучување на биомаса и 
други ОЕИ во општинските и 
националните стратегии за 
енергетски развој 

МАГА, 2010 

2 S.Popovska-
Vasilevska, 
K.Popovski, 
V.Gecevska 

Solar Energy in Macedonia MAGA edition “RES in 
Macedonia”, 42 pg., 
publication no.3, 
booklet, Skopje 2010 

3 K.Popovski,  
S.Popovska-Vasilevska 

Short Course on Geothermal 
Energy  

MAGA edition “RES in 
Macedonia”, 46 pg., 
publication no.4, 
booklet, Skopje 2010 

4 K.Popovski, 
N.Andritsos, 
M.Fytikas, S.Popovska-
Vasilevska, B.Sanner,      
P. Ungemach, 
P.Valdimarsson 

Geothermal Energy  UNESCO, book, ISBN 
978-608-65205-2-6, 
Skopje 2010 

5 С.Поповска-
Василевска 

Сончева енергија во 
земјоделството, прирачник  

ЦеПроСард, Скопје, 
2012 

6 С.Арменски, 
С.Поповска-
Василевска, 
Е.Мицевски 

ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА 
-Геотермални постројки 
итехнологии- 

ISBN 978-9989-838-88-
0 
COBISS.MK-ID 
97539594 
2014 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
 Автори Наслов Издавач/година 
1 С.Поповска-

Василевска 
 

Оценка на енергетската 
ефикасност на оранжерии 

Зборник – годишнина 
на Технички факултет 
Битола, 2011 

2 S.Popovska-Vasilevska Global and European Status of 
RES Use in Comparison with 
Macedonian Case 

CIE2011, Oradea, 
Romania, 2-4 June 2011 

3 S.Popovska-Vasilevska Solar Energy Application in 
Macedonia  

CIE2012, Oradea, 
Romania, 7-9 June 2012 

4 С.Поповска-
Василевска 

Сончева енергија во 
индустријата  

Меѓународно 
советување 
“Енергетика 2012“, 
ЗЕМАК, Охрид 4-6 
октомври, 2012 

5 S.Popovska-Vasilevska Annual Utilization Factor – 
Prerequiste for Feasibility of 
Direct Geothermal Use 

European Geothermal 
Congress EGC2013, 
Pisa, Italy, 3-7 June 
2013 

 6 С.Поповска- Економска оценка на Меѓународно 
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Василевска геотермалните проекти советување 
“Енергетика 2014“, 
ЗЕМАК, Струга 16-18 
октомври, 2014 

7 S.Popovska-
Vasilevska, S.Armenski 

Macedonia-Country Update 
2015 

WGC2015, Melbourne, 
Australia, 19-25 April 
2015 

8 S.Stavreva, 
C.Dimitrieska, 
I.Andreevski, S.P. 
Vasilevska, 
E.Hristovska,  

IMPROVING ENERGY 
EFFICIENCY OF DATA 
CENTRES 
 

12th International 
Conference on 
Accomplishments is 
Electrical and 
Mechanical Engineering 
and Information 
Technology, 
DEMI2015, Banja Luka 
29-30 May 2015 

  9 C.Dimitrieska, 
I.Andreevski, 
S.P.Vasilevska, 
S.Stavreva 
 

NUMERICAL SOLUTION OF 
MATHEMATICAL MODEL 
FOR FLUID FLOW AND 
HEAT TRANSFER 
PROCESSES IN PLATE 
EXCHANGER BASE ON 
STREAMLINE 
– VORTEX METHOD 

12th International 
Conference on 
Accomplishments is 
Electrical and 
Mechanical Engineering 
and Information 
Technology, 
DEMI2015, Banja Luka 
29-30 May 2015 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 4 - член, 2 – ментор 

11.2 Магистерски работи 4 - ментор, 5 – член 

11.3 Докторски дисертации 0 - ментор, 1 – член 

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години 
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 
последните пет години 
 Автори Наслов Издавач/година 
1 С.Поповска-

Василевска 
 

Сончева топлинска енергија 
во индустријата 

Меѓународно 
советување 
“Енергетика 2012“, 
ЗЕМАК, Охрид 4-6 
октомври, 2012 

2 S.Popovska-
Vasilevska 

Solar Energy Application in 
Macedonia  

CIE2012, Oradea, 
Romania, 7-9 June 2012 

3 S.Popovska-
Vasilevska, 
S.Armenski 

Geothermal Energy Use, Country 
Up-Date, Macedonia 

European Geothermal 
Congress EGC2013, 
Pisa, Italy, 3-7 June 
2013 

4 S.Popovska-
Vasilevska 

Annual Utilization Factor – 
Prerequisite for Feasibility of 
Direct Geothermal Use 

European Geothermal 
Congress EGC2013, 
Pisa, Italy, 3-7 June 
2013 

5 С.Поповска- Економска оценка на Меѓународно 
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Василевска геотермалните проекти советување 
“Енергетика 2014“, 
ЗЕМАК, Струга 16-18 
октомври, 2014 

6    
12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни 

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 Автори Наслов Издавач/година 
1 D.Lalic, K.Popovski, 

V.Gecevska, 
S.Popovska-
Vasilevska, Z.Tesic 

Analysis of the Opportunities 
and Challenges for the 
Renewable Energy Market in 
the Western Balkan Countries 

ELSEVIER, RSER – 
Volume 15, Issue 6, 
August 2011, paper 62, 
pp. 3187-3195 

2 S.Popovska-
Vasilevska, M.Loncar-
Velkova, 
N.Gavrilovic, 
E.Glavinac 

“Consumer Friendly” Energy 
Bills  

Collection of selected 
policy papers, Slovak 
Balkan Public Policy 
Fund, paper 3, pp.39-59, 
Bratislava 2012 

 3 S.Popovska-
Vasilevska, 
S.Aremenski 

Chapter Geothermal Potential 
of Macedonia and Its 
Utilization in the book 
Mineral and Thermal Waters of 
Southeastern Europe, Part of 
the series Environmental Earth 
Sciences  

SPRINGER 
ISBN 978-3-3‚19-25379-4 
(eBook) 
DOI 10.1007/978-3-319-
25379-4_8 
pp 131-146, (2015) 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 
години 
 Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 
Год. 

1 С.Поповска-
Василевска 

Сончева енергија во 
индустријата  

Меѓународно советување 
“Енергетика 2012“, 
ЗЕМАК, Охрид 4-6 
октомври, 2012 

2012 

2 S.Popovska-
Vasilevska 

Annual Utilization Factor 
– Prerequisite for 
Feasibility of Direct 
Geothermal Use 

European Geothermal 
Congress EGC2013, Pisa, 
Italy, 3-7 June 2013 

2013 

3 С.Поповска-
Василевска 

Економска оценка на 
геотермалните проекти 

Меѓународно советување 
“Енергетика 2014“, 
ЗЕМАК, Струга 16-18 
октомври, 2014 

2014 

 
Прилог 
бр. 4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 
програма од прв циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Ратка Нешковска 
2. Датум на раѓање 19.04.1967 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научен степен Доктор на физички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Институција Година 
Доктор на физички науки Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“, 
2007 
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ПМФ, Институт за 
физика 

Магистер по физички 
науки 

Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, 
ПМФ, Институт за 
физика 

1998 

Професор по физика Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, 
ПМФ, Институт за 
физика 

1989 

Дипломиран инженер по 
физика 

Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, 
ПМФ, Институт за 
физика 

1991 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
1. Природно-
математички науки 

103 Физика 10309 Физика 
на 
кондензирана 
материја 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
1. Природно-
математички науки 

103 Физика 10309 Физика 
на 
кондензирана 
материја 

8. Доколку во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи, 
звањето во кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е 
избран 

Универзитет „Св. Климент 
Охридски“, Технички 
факултет - Битола 

Вонреден професор/ 
10300 Физика 

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
9.1  Наслов на предмет Студиска програма/институција 

 
 
 
1 

 
 
 
Физика 

Графичко инженерство, Индустриско 
инженерство и менаџмент, Мехатроника, 
Сообраќајно-транспортно инженерство, 
Сообраќајно транспортни системи и 
технологии, Енергетика и заштита на 
животната средина; УКЛО, Технички 
факултет - Битола 

2 Одбрани поглавја од физика Енергетика; УКЛО, Технички факултет - 
Битола 

3 Физика 1 Електроенергетски системи, Сообраќајно 
транспортна телематика; УКЛО, Технички 
факултет – Битола 

4 Физика 2 Електроенергетски системи; УКЛО, 
Технички факултет - Битола 

 
5 

Физички основи на 
изработката на печатарските 
форми 

Графичко инженерство; УКЛО, Технички 
факултет - Битола 

6 Биофизика Физиотерапевт, медицинско- 
лабораториски аналитичар, радиолошки 
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технолог; УКЛО, Висока медицинска 
школа - Битола 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
 Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 Физички основи на 

изработката на печатарските 
форми – напреден курс 

Графичко инженерство; УКЛО, Технички 
факултет - Битола 

2 Микроелектромеханички 
системи 

Мехатроника; УКЛО, Технички факултет - 
Битола 

3 Биофизика – одбрани поглавја Инструментарка; УКЛО, Висока 
медицинска школа - Битола 

4 Применета физика во 
експертизата на сообраќајните 
незгоди 

Експертиза на сообраќајни незгоди; УКЛО, 
Технички факултет - Битола 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
 Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 Одбрани поглавја од физика Графичко инженерство и дизајн, УКЛО, 

Технички факултет - Битола 
2   
3   

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

 Автори Наслов Издавач/го
дина 

 
1 

M. M. Ristova, V. Mirceski, R. 
Neskovska 

Voltammetry of chemically 
deposited CuxO electrochromic 
films,coated with ZnO or TiO2 

electrocatalyst layers 

Journal of 
Solid State 
Electrochem
istry 
ISSN 1432-
8488 
DOI 
10.1007/s10
008-014-
2666-x, 31 
October 
2014. 

 
2 

R. Neshkovska 
Electrochromic copper(I) oxide 
thin film as a candidate for 
smart windows 

Conference 
DEMI, 
Banja Luka, 
BiH, 2015, 
Proceeding. 

3 
R. Neshkovska, M. Ristova, J. 
Velevska 

Low vacuum evaporated 
cuprous oxide thin film for 
solar cell application 

HORIZONS 
INTERNAT
IONAL 
SCIENTIFI
C 
JOURNAL 
SERIES B, 
„St. Kliment 
Ohridski“ 
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University – 
Bitola, 2014 
(pp 25-32) 

4 R. Neshkovska 

Multiple applications of 
electrochromic materials in the 
automotive industry: present 
and future 

1st 
International 
Conference 
Transport 
for today`s 
society, 19-
21 May 
2016, 
Bitola, R. 
Macedonia, 
Proceeding, 
in press 

5 
R. Neshkovska, M. Ristova, J. 
Velevska 

Some properties of 
electrochromic low vacuum 
evaporated copper(I) oxide thin 
films  
 

51st 
International 
Scientific 
Conference 
on 
Information, 
Communica
tion and 
Energy 
Systems and 
Technologie
s ICEST, 
28-30 June 
2016, Ohrid, 
R. 
Macedonia, 
Proceeding, 
in press 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
 Автори Наслов Издавач/го

дина 
 
 
1 Под раководство на проф. д-р 

Мимоза Ристова 

Добивање на тенки филмови 
од никел оксид и од некои 
оксиди на преодните метали 
и компарација на нивните 
електрохроматски параметри.  

МОН на 
РМ (2003-
2006) 

 
2 Координатор: проф. д-р 

Елизабета Бахтовска 

Implementation of ECTS at the 
University St. Kliment 
Ohridski, TEMPUS JEP 

TEMPUS 
JEP 2001-
2003  

 
3 Координатор: проф. д-р 

Елизабета Бахтовска 
Exchange of best practices in 
establishing ECTS  

TEMPUS 
SCM, 2004 
– 2005 
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4 Координатор за РМ: проф. д-р 

Елизабета Бахтовска 
West Balcan Bologna 
Promoters Network 

TEMPUS 
SCM C-
032B0 

 
 
5 Координатор: проф. д-р 

Елизабета Бахтовска 
Designing  and implementing 
of  the NQF in RM– 

TEMPUS 
ETF-SM-
00050-2008 
Project, 
2009-2012 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
 Автори Наслов Издавач/го

дина 
1 Бахтовска Е, Јаневска Г, 

Нешковска Р. 
Национална Рамка за 
Високообразовните 
квалификации на Република 
Македонија - Водич 

Универзитет 
„Св. 
Климент 
Охридски“ 
Битола, 
2011 

2 E. Bahtovska, G. Janevska, R. 
Neshkovska  

National Framework for HE 
qualifications for R. Macedonia 
– Guide, 

UKLO, 
Bitola 2011 

3 Ратка Нешковска Решени задачи по физика Скрипта за 
интерна 
употреба, 
2011 

4 Ратка Нешковска Белешки од предавања Скрипта за 
интерна 
употреба, 
2015 

5    
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

 Автори Наслов Издавач/го
дина 

1    
2    
3    
4    
5    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи Три 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации / 

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години 
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 
последните пет години 
 Автори Наслов Издавач/го

дина 
1    
2    
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3   
4    
5    
6    

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни 
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 Автори Наслов Издавач/го

дина 
1    
2    

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 
години 
 Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференци
ја 

Год. 

1     
2     
3     

 
 

Прилог бр.4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Васко Стојановски 
2. Дата на раѓање 19-04-1960 год. 
3. Степен на образование VIII1 
4. Наслов на научниот степен Доктор по технички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
VII1 дипл.маш.инж. 1985 год. Технички 

факултет Битола, 
УКЛО 

VII2 магистер по 
машинство 

2000 год. Машински 
факултет Скопје, 
УКИМ 

VIII1 доктор по 
технички науки 

2009 год. Машински 
факултет Скопје, 
УКИМ 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Техничко 
технолошки науки 

Машинство Моторни возила 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Техничко 
технолошки науки 

Машинство Моторни возила 

8. Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

Технички факултет - Битола 
Универзитет„Св.Климент 
Охридски‟ Битола 

Вонр.професор, 
Проект. и маш. констр. 
Моторни возила 
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9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот 
циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Познавање на моторни возила Патен сообраќај/ТФБ, УКЛО 
2. Техничка експлоатација на МВ Патен сообраќај /ТФБ, УКЛО 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Одбрани поглавја од мотори СВС и 
екологија (втор наставник) 

Машинство/ ТФБ, УКЛО 

2. Конструкција на моторни возила Сообраќајно транспортно 
инженерство / ТФБ,УКЛО 

3. Системи кај моторните возила (втор 
наставник) 

Сообраќајно транспортно 
инженерство / ТФБ,УКЛО 

4. Еколошки возила (втор наставник) Сообраќајно транспортно 
инженерство  / ТФБ, УКЛО 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

   
10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

  1. Stojanovski V., Angelevska 
V. 

Theoretical analysis of 
bearing construction of bus 
type T715 

MOTAUTO 2009 
Bulgarija 

2. Stojanovski V., Angelevska 
V. 

Influence of conzole placed 
redactor on tension situation 
of pulledtight elements of 
dredger type SRs 630 

STRATEGISKI 
MENADJMENT, 
BOR 2011 
Serbia 

3. Stojanovski V., Angelevska 
V. 

Experimental investigation 
of thension-deformation 
situation on characteristic 

i l f b

MOTAUTO 2011 
Bulgarija 
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4. Stojanovski V., Angelevska 
V. 

Testing of the across frames 
of bus upgrading with 
different quality materials 

TRANS & 
MOTAUTO 2013 
Bulgarija 

5. Stojanovski V., Angelevska 
V. 

Determination of actual static 
tension condition in the main 
dredger’s carriers SRs 1300 

IOC The 45 
Conference on 
Mining and 
Metallurgy, Serbia, 
Bor 2013 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Вонр.проф. д-р Васко 
Стојановски, Ред. проф. д-р 
Весна Ангелевска, Доц.д-р 
Зоран Јошевски 

Супервештачење за 
сообраќајна незгода 

К.бр.102/13, 
Основен суд 
Тетово, Декември, 
2013 

2. Вонр.проф. д-р Васко 
Стојановски, Ред. проф. д-р 
Весна Ангелевска, Доц.д-р 
Зоран Јошевски 

Супервештачење за 
сообраќајна незгода 

13 ТС-390/12 
Основен суд Скопје
II, Скопје, февруари 
2014 

    3.  Вонр.проф. д‐р Васко 
Стојановски, Ред. проф. д‐р 
Весна Ангелевска, Доц.д‐р 
Зоран Јошевски 

Супервештачење за 
сообраќајна незгода 

К.бр.10/14, 
Основен суд 
Струмица, Март, 
2014 
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4.  Вонр.проф. д‐р Васко 
Стојановски, Ред. проф. д‐р 
Весна Ангелевска, Доц.д‐р 
Зоран Јошевски 

Супервештачење за 
сообраќајна незгода 

31П4 бр.794/14, 
Основен суд 
СкопјеII Скопје, Јуни
2015 

5.  Вонр.проф. д‐р Васко 
Стојановски, Ред. проф. д‐р 
Весна Ангелевска, Доц.д‐р 
Зоран Јошевски Анѓелевска 

Супервештачење за штета на 
моторно возило 

38П4 бр./1004, 
Основен суд Скопје 
II, Aприл, 2016 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1.  Дипломски работи  20 

11.2.  Магистерски работи  1

11.3.  Докторски дисертации  ‐

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1.  Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 
години 

Ред. 
број 

Автори  Наслов  Издавач / година 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

12.2.  Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 
број 

Автори  Наслов  Издавач / година 

1.       

2.       

12.3.  Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автори  Наслов на трудот  Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1.         

2.         

3.         

 
 
 
Прилог бр. 
4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 
од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Севде Ставрева 
2. Датум на раѓање 03.10.1969 год. 
3. Степен на образование VIII (Докторат)
4. Наслов на научен степен Доктор на технички науки 
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5. Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Институција Година 
Доктор на 
технички 
науки 

Машински 
факултет – Скопје, 
Универзитет 
Св.„Кирил и  
Методиј“ во Скопје 

28. 06. 2013 

Магистер по 
машински 
науки 

Машински 
факултет – Скопје, 
Универзитет 
Св.„Кирил и  
Методиј“ во Скопје 

16. 04. 2004 

Дипл. маш. 
инж. 

Технички факултет 
– Битола, 
Универзитет 
Св.„Климент 
Охридски“ - Битола 

27.09.1993 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Техничко – 
технолошки 
науки 

205 Енергетика 20509 
Греење, 
климатизација и 
топлификациони 
системи 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Техничко – 
технолошки 
науки 

205 Енергетика 20503 
Математичко 
моделирање и 
симулација на 
енергетски 
процеси 
20509 
Греење , 
климатизација и 
топлификациони 
системи 

8. Доколку во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи, 
звањето во кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е 
избран 

Технички факултет – Битола 
Унивезитет „Св. Климент 
Охридски“ - Битола 

Доцент од областите: 
Греење, 
климатизација и 
топлификациони 
системи 
Термотехника и 
термотехнички 
апарати и постројки 

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
9.1  Наслов на предмет Студиска програма/институција 

1 Разменувачи на топлина  Машинство, Технички факултет –Битола 
2 Пренос на топлина Машинство, Технички факултет –Битола 
3 Топлински и процесни апарати Машинство, Технички факултет –Битола 
4 Инженерот и животната Енергетика и заштита на животната 
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средина средина
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

 Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 /  
2 /  
3 /  

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
 Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 Енергетика во процесната 

техника 
Машинство – Енергетика, процесна и 
термотехника, модул А/ ТФБ 

2 Посебни поглавја од пренос на 
топлина и маса 

Машинство – Енергетика, процесна и 
термотехника, модул А/ТФБ 

3 Процеси и уреди за заштита на 
животната средина 

Машинство – Термоенергетика и животна 
средина-модул Б 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

 Автори Наслов Издавач/година
1 Stavreva S., Serafimov М., 

Andreevski I. 
“Application of Liquid 
Cooling in Datacom 
Equipment” 

15th 
Symposium on 
Thermal Science 
and Engineering 
Serbia, 
Sokobanja 18-
21 October 2011 

2 Stavreva S., Serafimov М., 
Andreevski I. 

“Analysis of  Airflow in a 
Data Center” 

25 međunarodni 
kongres o 
procesnoj 
industriji 
PROCESING 
2012, Beograd, 
7-8. 06. 2012. 

3 Stavreva S., Serafimov М., 
Andreevski I. Dimitrieska C.  
 

“Used of CFD Analysis to 
Achieve Energy Efficient 
Data Center” 

12th 
Anniversary 
International 
conference on 
accomplishment
s in Electrical 
and Mechanical 
Engineering and 
Information 
Technology, 
DEMI 2013, 31. 
05 -01.06. 2013, 
BiH 

4 Stavreva S., Serafimov М. “Computational Fluid 
Dynamics (CFD) Analysis 
for Predicting the Airflow 
in a Data Centre” 

TEM Journal, 
Vol.3, No.3 
August 2014, 
pp. 235-243. 

5 Dimitrieska C., Stavreva S. “Mathematical Model for 
Fluid Flow and Heat 

TEM Journal, 
Vol.4, No.4 



 

215

Transfer Processes in Plate 
Exchanger”  

November 2015, 
pp. 323-243. 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
 Автори Наслов Издавач/година
1 Stavreva S.(researcher)  Technology for Sustainable 

Automation of Energy-
Systems (TSAES) 

University of 
Technology 
(TUV) - Vienna, 
Faculty of 
Mechanical 
Engineering - 
Pristina and , 
Faculty of 
Technical 
Sciences - 
Bitola april 
2013- avgust  
2014 god. 

2 Stavreva S. (PhD student) Stability Pact for South 
Eastern Europe Sponsored 
by Germany  
Third International Course, 
Numerical Heat Transfer, 
Kopaonik , Serbia, 01-06. 
10. 2011 

Thermal 
Engineering 
Department, 
Faculty of 
Mechanical 
Engineering  
University of 
Niš 

3    
4    
5    

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
 Автори Наслов Издавач/година
1    
2    
3    
4    
5    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
 Автори Наслов Издавач/година
1 Ставрева С., Серафимов М., 

Андреевски И. 
„Влијанието на 
дистрибуцијата на 
воздухот врз 
енергетската ефикасност 
на дата центрите“ 

Меѓународно 
советување 
„Енергетика 
2010“, Охрид 
7-9. 10. 2010 

2 Stavreva S., Serafimov М. 
Andreevski I. 

“Reducing Consumption of 
Energy of  Data Centers” 

10th 
Anniversary 
International 
conference on 
accomplishment
s in Electrical 
and Mechanical 
Engineering and 
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Information 
Technology, 
DEMI 2011, 26-
28 May 2011 

3 Ставрева С., Серафимов М. „Струење на воздух во 
Datacom опрема“ 

Зборник на 
трудови 50 
години 
Технички 
факултет - 
Битола, 
октомври 2011 

4 Andreevski I., Dimitrieska C., 
Andreevska A., Stavreva S., 
Milosevski D. 

„Raspodela temperature 
kod betonskog nosača u 
slučaju požara“ 

25 međunarodni 
kongres o 
procesnoj 
industriji 
PROCESING 
2012, Beograd, 
7-8. 06. 2012 

5 Андреевски И., Ставрева С. „Основни аспекти на 
систематското 
управување со 
енергијата“ 

Меѓународно 
советување 
“Енергетика 
2014”, ЗЕМАК, 
Охрид, 
Октомври 16-
18, 2014 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 6 – член, 0 ментор 
11.2 Магистерски работи 0- ментор, 0 член 
11.3 Докторски дисертации 0- ментор, 0 член 

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години 
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 
последните пет години 
 Автори Наслов Издавач/година
1    
2    
3    
4    
5    
6    

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни 
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 Автори Наслов Издавач/година
1    
2    

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 
години 
 Автори Наслов 

на трудот 
Меѓународен 
собир/конференција 

Год. 

1     
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2   
3     

 
 

Прилог 
бр. 4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 
програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Соња Чаламани
2. Датум на раѓање 23.08.1967 година
3. Степен на образование Доктор на науки
4. Наслов на научен степен Долтор на математички науки
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Институција Г 
о 
д 
и 
н 
а 

Дипломиран математичар ПМФ-Скопје 1
9 
9 
1 

Магистер по математички 
науки 

ПМФ-Скопје 2
0 
0 
0 

Доктор на математички 
науки 

ПМФ-Скопје 2
0 
1 
5 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Математила Математика Функциона 

лна анализа
7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 
Подрачје Поле Област

Математика Математика Топологија
8. Доколку во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи, 
звањето во кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е 
избран 

Технички факултет Битола Доцент 

9. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
9.1   Наслов на предмет Студиска програма/институција 

1 Математика 1 СТСТ, СТИ Технички факултет Битола
2 Математика ОИМ  Технички факултет Битола 
3 Математика 2 СТСТ, СТИ Технички факултет Битола
4 Математика 3 ЕЕС Технички факултет Битола 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
  Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 / 
2 / 
3 / 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
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  Наслов на предмет Студиска програма/институција 
1 Виш курс по математика Машинство, термоенергетика и животна 

средина-Б 
2 / 
3 / 

10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

  Автори Наслов Издавач/го 
дина 

  1 Čalamani S., Dimovski D. Topologies induced 
by (3,1,ρ)-metrics and 
(3,2,ρ)-metrics 

Internatio 
nal Mathe 
maticalFor 
um, June 
2014 

2 Seweryn-Kuzmanovska 
M., Čalamani S. 

Different notions for 
continuity 

Horizons, 
August 
2014 

3 Čalamani S., Dimovski D On continuity of a (3,1,ρ)- 
metric 

Mathematic 
al Bulletion, 
2014 

4 Seweryn-Kuzmanovska M., 
Atanasova – Pachemska T., 
Čalamani S. 

Problem solving scientific 
modes used when doing 
word problems 

Bulletin of 
2ad Interna. 
Conferenc 
e, 
Education 
Across 
Borders 
,,CRITIC. 
THINK. 
EDUCA.’’ 
November 
2014 

5 Čalamani S., Dimovski T., 
Dimovski D. 

Separation properties for
some topologies induced by
(3,j,�)-metrics, j{1,2} 

FMNS 
2015 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
  Автори Наслов Издавач/го 

дина 
1 /  
2 /  
3 /  
4 /  
5 /  

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
  Автори Наслов Издавач/го 

дина 
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1 /  
2 /  
3 /  
4 /  
5 /  

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
  Автори Наслов Издавач/го 

дина
1 Čalamani S., Dimovski D. Topologies induced by 

(3,1,ρ)-metrics and (3,2,ρ)- 
metrics 

Internatio 
nal Mathe 
maticalFor 
um, June 
2014 

2 Seweryn-Kuzmanovska
M., Čalamani S. 

Different notions for 
continuity 

Horizons,
August 
2014 

3 Seweryn-Kuzmanovska M., 
Atanasova – Pachemska T., 
Čalamani S. 

Problem solving scientific 
modes used when doing 
word problems 

Bulletin of 
2ad Interna. 
Conferenc 
e, 
Education 
Across 
Borders 
,,CRITIC. 
THINK. 
EDUCA.’’ 
November 
2014 

4 Čalamani S., Dimovski D On continuity of a (3,1,ρ)- 
metric 

Mathematic 
al Bulletion, 
2014 

5 Čalamani S., Dimovski T, 
Dimovski D. 

Separation properties for
some topologies induced by
(3,j,�)-metrics, j{1,2} 

FMNS 
2015 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи /
11.2 Магистерски работи /
11.3 Докторски дисертации /

12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години 
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 
последните пет години 
  Автори Наслов Издавач/го 

дина 
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1 Čalamani S., Dimovski D. Topologies induced by 
(3,1,ρ)-metrics and (3,2,ρ)- 
metrics 

Internatio 
nal Mathe 
matical 
Forum, 
Vol.9, 
no.21-24, 
1075- 
1088, 
June 2014

2 Seweryn-Kuzmanovska 
M., Čalamani S. 

Different notions for 
continuity 

Horizons, 
ISM,Vol 
1,33-43, 
August 
2014 

3 Seweryn-Kuzmanovska M., 
Atanasova – Pachemska T., 
Čalamani S. 

Problem solving scientific 
modes used when doing 
word problems 

Bulletin of
2ad Interna. 
Conferenc 
e, 
Education 

          Across 
Borders 
,,CRITIC. 
THINK. 
EDUCA.’’ 
ISBN, 
454-459, 
November 
2014 

4 Čalamani S., Dimovski D On continuity of a (3,1,ρ)- 
metric 

Mathematic 
al Bulletion, 
Vol.38(LXI 
V) No.1 
2014(5-10)

5 Čalamani S., Dimovski T, 
Dimovski D. 

Separation properties for 
some topologies induced by 
(3,j,�)-metrics, j{1,2} 

FMNS 
2015, 
Vol.1, 24- 
30 

6 Seweryn-Kuzmanovska 
M., Čalamani S. 

New approaches in 
solving math tasks of the 

Pedagogical faculties 

Internatio. 
Journal of 
Education 
Teacher 
Vol.9 (53- 
57)ISSN 
1857-8888 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни 
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
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  Автори Наслов Издавач/го 
дина

1 Čalamani S., Dimovski D. Topologies induced by 
(3,1,ρ)-metrics and (3,2,ρ)- 
metrics 

Internat. 
Mathemat. 
Forum, 
Vol.9, 
no.21-24, 
1075- 
1088, 
June 2014 
The Cites p 
er paper of 
the 
journal is 
0,323 

2 / /  
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 
  Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 
Год.

1 Соња Чаламани, 
Дончо Димовски 

Топологии 
индуцирани од 
(3,1,ρ)-метрики и 
(3,2,ρ)-метрики, 

Трета 
интернационална 
конференција од 
топологија и 
нејзини апликации 

2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




