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 1. Карта на високообразовната установа 

Назив на високообразовната установа Факултет за биотехнички науки -Битола 

Седиште 
ул. Партизанска бб (комплекс касарни)  

7000 Битола 

Вид на  високообразовна установа Јавна 

Студиски и научноистражувачки подрачја за 

кои е добиена акредитацијата 
Биотехнички науки 

Студиски програми што се реализираат во 

единицата која бара проширување на дејноста 

со воведување на нова студиска програма 

 

Студиска програма - Преработка на анимални 

производи (Прв и втор циклус);  

Студиска програма - Фармерско производство (Прв 

и втор циклус);  

Студиска програма - Менаџмент во биотехниката 

(Прв и втор циклус); 

Студиска програма – Квалитет и безбедност на 

храна (Прв циклус); 

Студиска програма – Квалитет и безбедност на 

храна од животинско потекло (Втор циклус); 

Студиска програма – Технологија и безбедност на 

прехранбени производи (трет циклус); 

Студиска програма - Фармерство и агробизнис 

(Втор циклус); 

Студиск а програма - Фармерство и агротуризам 

(Втор циклус). 

Специјалистички стручни студии –  

Студиска програма – Фармерско производство 

(втор циклус). 

Број на студенти за кои е добиена акредитација 780 

Број на студенти (прв пат запишани во 

2011/2012) 
120 

Број на лица во наставно-научни, научни и 

наставни звања 
16 

Број на лица во соработнички звања 4 
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1a. Општи и специфични дескриптори на квалификации 

 

Тип на 

дескриптор 

Циклус на 

студии 
Општи дескриптори на 

квалификација 

МК Национална рамка на 

високообразовните 

квалификации 

Предлог специфични 

дескриптори на 

квалификација за студиска 

програма 

Агроменаџмент  

(ФБН– УКЛО) 

З
н

а
ењ

е 
и

 р
а
зб

и
р

а
њ

е 

 

 

 

 

 

 

Прв 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Покажува проширено и 

продлабочено знаење и 

разбирање од областа на 

агроменаџментот како 

современ пристап во 

деловното размислување и 

делување во современите и  

развиени стопански системи. 

Се во можност да покажат 

разбирање за тоа како да се 

користи знаењето стекнато од 

општообразовни теоретски и 

практични предмети во 

областа на студирање. 

Покажува знаење за 

поширокиот, 

мултидисциплинарен контекст 

на земјоделството. 

Тип на 

дескриптор 

Циклус на 

студии 

Општи дескриптори на 

квалификација 

МК Национална рамка на 

високообразовните 

квалификации 

Предлог специфични 

дескриптори на 

квалификација за студиска 

програма 

Агроменаџмент  

(ФБН– УКЛО) 

П
р

и
м

ен
а

 н
а

 з
н

а
ењ

ет
о

  

и
 р

а
зб

и
р

а
њ

ет
о
  

 

 

 

 

 

Прв 

 

 

 

 

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 

 

Го применуваат стекнатото 

знаење и разбирање при 

нивното вклучување во 

менаџирањето во непосредното 

производство и преработка на 

агропрехранбените производи 

во малите и средни 

претпријатија како и во 

прометот со агропрехранбените 

производи. На тој начин се 

Податоци за последната спроведена нaдворешна 

евалуација на установата 
Септември 2004 
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рамките на полето на студирање. овозможува нивно вклучување 

во решавање на проблемите на 

стопанските субјекти од 

областа на биотехниката и 

фармерското производство кои 

стопанисуваат во услови на 

глобална и силно изразена 

конкуренција и чија 

стратегиска определба 

претставува освојување на нови 

пазари.  

 

Се во можност да покажат 

разбирање за тоа како да се 

користи знаењето стекнато од 

општообразовни теоретски и 

практични предмети во областа 

на агроменаџментот и 

биотехниката преку примена на 

современи инструменти за 

креирање на деловна политика 

и стратегии за развој.  

Тип на 

дескриптор 

Циклус на 

студии 

Општи дескриптори на 

квалификација 

МК Национална рамка на 

високообразовните 

квалификации 

Предлог специфични 

дескриптори на 

квалификација за студиска 

програма 

Агроменаџмент 

(ФБН– УКЛО) 

С
п

о
со

б
н

о
ст

 з
а
 п

р
о
ц

ен
к

а
 

 

 

 

 

 

 

Прв 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Применуваат соодветни 

мислења во донесувањето на 

професионални заклучоци во 

процесот на управување со 

производството на 

агропрехранбени производи и 

фармерското производство. На 

тој начин успешно се 

соочуваат со промените кои 

настануваат во 

производството, преработката 

и пласманот на 

агропрехранбените производи.  

 

Тип на 

дескриптор 

Циклус на 

студии 

Општи дескриптори на 

квалификација 

МК Национална рамка на 

високообразовните 

квалификации 

Предлог специфични 

дескриптори на 

квалификација за студиска 

програма 

Агроменаџмент  

(ФБН– УКЛО) 
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К
о

м
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н

и
к

а
ц

и
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и
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и

н
и

 

 

 

 

 

 

 

Прв 

 

 

 

 

 

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. 

 

Способност ефективно да 

комуницира преку пишувани 

извештаи и усни презентации, 

употребувајќи  соодветна 

терминологија и технички 

јазик. 

Способност да споделува и 

дебатира концепти и идеи во 

областа на агроенаџментот, 

како со  инженерската 

заедница така и со целокупната 

општествена јавност. 

Тип на 

дескриптор 

Циклус на 

студии 

Општи дескриптори на 

квалификација 

МК Национална рамка на 

високообразовните 

квалификации 

Предлог специфични 

дескриптори на 

квалификација за студиска 

програма 

Агроменаџмент   

(ФБН– УКЛО) 

В
еш

т
и

н
и

 н
а
 у

ч
ењ

е 

 

 

 

 

Прв 

 

Презема иницијатива да ги 

идентификува потребите за 

стекнување понатамошно знаење и 

учење со висок степен на 

независност. 

Преземање иницијатива за 

идентификување на потребите 

за учење за понатамошно 

професионално унапредување, 

со висок степен на самостојност 

во одлучувањето. 

Редовно следење на најновите 

достигнувања и научните 

текови  во областа на 

агроменаџментот и 

фармерското производство, 

преку научни трудови, 

списанија, семинари, 

конференции итн. 

 

 

 

 

2. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно – научниот 

совет на Факултетот за биотехнички науки – Битола 

 

На седницата на Наставно- научниот совет на Факултетот за биотехнички науки 

– Битола одржана на ден 04.09.2014 година беше разгледан и со одлука бр.07-669/18 
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прифатен предлогот за усвојување на студиската програма од прв циклус академски 

универзитетски студии - Агроменаџмент согласно законот за високо образование. 

 

 3. Одлука за усвојување на студиската програма од Универзитетскиот 

сенат при Универзитетот„Св. Климент Охридски“ - Битола 

 

 На седницата на Универзитетскиот сенат при Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ Битола одржана на ден 26.12.2014 година беше разгледан и со одлука бр. 

07-1720/7-1 беше прифатен предлогот за усвојување на измените на студиската 

програма согласно измените во законот за високо образование. 

 

4. Научно истражувачко подрачје, поле и област каде припаѓа студиската 

програма 

 

 Согласно меѓународната стандардна класификација на образованието - ISCD и 

Меѓународната Фраскатиева класификација, студиската програма од областа 

Агроменаџментот припаѓа во научното поодрачје 4. Биотехнички науки, научни 

полиња: 408 Добиточно производство, 413 Биотехнологија и 414 Прехранбена 

технологија. 

 

5. Вид на студиската програма 

 

Студиската програма за Агроменаџмент ги оспособува студентите за вршење 

дејности во добиточното производство и биотехниката, како и во науката и високото 

образование, преку развој и примена на стекнатите научни и стручни знаења и 

достигнувања. Согласно нагоренаведениот придонес, студиската програма има 

карактер на академски студии. 

 

6. Степен на образование 

 

Студиската програма е од прв циклус на академски студии.  
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7. Цел и оправданост за воведување на студиската програма Агроменаџмент 

 

Студиската програма по Агроменаџмент профилира кадри во согласност со 

концептот на модерното универзитетско образование за непосредно поврзување на 

теоријата и практиката, според кој студентите се стекнуваат со знаења и вештини за 

работење во земјоделството и агропрехранбениот сектор. Потребата од ваков профил 

на кадри во Република Македонија е и во иднина ќе биде уште поактуелна, пред сé 

поради фактот што Агроменаџментот е многу важен за развојот на македонската 

економија. Овој процес ја актуализира континуираната потреба за високо - стручни 

кадри со сеопфатни теоретски и практични познавања од наставните дисциплини што 

се изучуваат во студиската програма по Агроменаџмент.  

Со студиската програма Агроменаџмент се одговара на образовните потреби и 

времето во кое живееме, но и на потребите за стекнување сеопфатни знаења во 

доменот на земјодеслтвото и агропрехранбената индустрија.  

 Студиската програма се потпира врз повеќе групи на научни дисциплини како 

што се теоретските дисциплини кои на студентот ќе му обезбедат темелно знаење од 

наведената област како и дисциплини од областа на менаџментот.  

 Профилирањето на студентите со студиската програма за Агроменаџмент 

започнува претежно трета и четврта година на студии, со изучување на студиски 

програми кои овозможуваат стекнување на неопходни знаења од доменот на 

Агроменаџментот.  

 Потребата од кадри со солидни и продлабочени познавања од областа на 

Агроменаџмент е далеку поголема од досегашните согледувања. Ова го потврдува 

практиката, секојдневното работење и резултатите што се постигнуваат во 

стопанството во земјата. Во услови на мал домашен пазар, недоволно развиено 

стопанство и вонредно тешки услови на севкупното меѓународно опкружување се 

повеќе се укажува на потребни кадри со солидни познавања за обавување на работни 

задачи во современи агропрехранбени трговски друштва и земјоделски стопанства. До 

оваа констатација покрај факултетот се почесто доаѓаат и голем број на мали и средни 

трговски друштва кој ја чуствуваат потребата од знаење од сферата на Агроменаџмент.  

Основните цели кои се поставени при структуирањето на студиската програма 

по Агроменаџмент се:  
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Студентите кои успешно ќе го завршат првиот циклус на студиската програма 

по Менаџмент во биотехниката се стекнуваат со следните знаења и вештини: 

1. Да менаџираат со производствените процеси како во примарното 

производство (фармерското производство)  исто така и преработувачката 

индустрија; 

2. Да градат современ систем за управување со процесите  во производството, 

преработката, конзервирањето и пласманот на агропрехранбените 

производи;  

3. Да можат брзо да реагираат и да даваат решенија во областа на 

управувањето, планирањето, организирањето, раководењето и 

контролирањето на  производството и преработките во биотехниката; 

4. Да се оспособат за успешно менаџирање    на  примарното  производство и 

преработка на производите во малите и средните Т.Д, како и во 

индивидуалните семејни бизниси; 

5. Да се оспособат за соочување со новите предизвици кои ги наметнува 

новиот начин на стопанисување посебно во делот на превземање на нови 

претримнички потфати во областа  на биотехниката;   

6. Да стекнат  знаења и вештини од областа на менаџментот потребни за 

профитабилно производство со цел рационално искористување на 

расположивите природни ресурси; 

7. Да водат истражувања и да изготвуваат анализи на производните и 

пазарните  трендови; 

8. Да  воведуваат   нови системи за менаџмент на производството и 

преработката на храна.  

 

8. Времетраење на студиската програма 

 

 Студиската програма од прв циклус е со времетраење од 4 години односно 8 

семестри. 
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9. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот 

 

За успешно завршување на првиот циклус на студии, студентите треба да 

стекнат 240 ЕКТС кредити.  

 

10. Начин на финансирање 

 

 Финансирањето на студиската програма ќе се врши според Законот за високо 

образование и ќе се реализира во најголем дел со постојните кадровски, технички и 

просторни ресурси што ги поседува Факултетот за биотехнички науки - Битола и нема 

да бара дополнителни финансиски оптоварувања на буџетот на Република Македонија.  

Предвидениот број студенти за запишување во прва година во државна квота ќе 

биде во согласност со решението на Одборот за акредитација. 

 

11. Услови за запишување 

 

На првиот циклус студии на студиската програма по Агроменаџмент можат да 

се запишат кандидати под услови и начин определени со Законот за вискоко 

образование (Службен весник на Р. Македонија бр. 35/2008) и општите акти на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола. Во таа смисла на оваа студиска 

програма можат да се запишат лица што положиле државна матура или меѓународна 

матура. Доколку на конкурсот за запишување студенти на прв циклус на студии во 

првиот уписен рок не се јават доволен број кандидати кои имаат положено државна 

или меѓународна матура, тогаш право на упис во следните уписни рокови имаат и 

лицата што положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит 

по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење.  

 

12. Информација за продолжување на образованието 

 

По завршувањето на првиот циклус академски студии, студентот може да го 

продолжи образованието на втор циклус студии. 
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13. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа 

на задолжителни предмети, листа на изборни предмети и дефиниран 

начин на избор на предметите 

 

Предметите во првиот циклус академски универзитетски студии на студиската 

програма Агроменаџмент се категоризирани во три основни групи, согласно измените 

и дополнувањата на Законот за високо образование (Службен весник на Р. Македонија 

бр. 17 од 11.02.2011 година), и тоа: задолжителни предмети, изборни предмети кои 

студентите самостојно ги избираат одредот на сите наставни предмети застапени на 

единицата на Универзитетот и изборни наставни предмети коишто студентите 

самостојно ги избираат од листата на слободни изборни предмети предложена од 

секоја единица на Универзитетот посебно. Согласно со Законската регулатива (Закон 

за изменување и дополнување на ЗВО бр. 103 од 19.08.2008г.), Факултетот ќе изведува 

клиничка настава за 10% од задолжителните и 10% од изборните предмети од секоја 

студиска година. 

Во првиот циклус се опфатени вкупно 23  задолжителни (табела 2) и 16 изборни 

предмети (12 изборни предмети група 1 (Табела 3 и 4) и 4 изборни предмети група 2). 

По положувањето на испитите од првиот циклус, студентот изработува и брани 

дипломска работа. 

 Согласно предложената студиска програма вкупниот број на кредитни единици 

по семестар изнесува 30, а до дипломирањето 240. Во структурата на кредитните 

единици задолжителните предмети учествуваат со 58,97 %, додека пак изборните 

предмети група 1 со 30,77 %, а изборните предмети група 2 со 10,26 % (Табела 1). 

 Од понапред изнесеното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска 

програма за прв циклус на студии, од аспект на застапеноста на задолжителните и 

изборните предмети, е во согласност со Законот за високо образование и Измените на 

Законот, како и со Правилникот за компатибилност на УКЛО. Исто така, и 

предвидениот неделен фонд на часови за предавања и вежби, е во согласност со 

Законот за високо образование.



Табела 1. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети 

УТВРДЕН  СООДНОС  ПОМЕЃУ  ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ 

ПРЕДМЕТИ 

Број на задолжителни предмети 23 

Процент на задолжителни предмети 58,97 % 

Број на изборни предмети - група 1 12 

Процент на изборни предмети – група 1 

(изборни предмети кои студентите самостојно ги избираат од редот на 

сите наставни предмети застапени на единицата на Универзитетот) 

30,77 % 

Број на изборни предмети – група 2 4 

Процент на изборни предмети – група 2 

(изборни наставни предмети кои што студентите самостојно ги избираат 

од листата на слободни изборни предмети предложена од секоја единица на 

Универзитетот посебно) 

10,26 % 

Вкупно  предмети 39 

Практична настава 4 

Дипломски труд 1 
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Табела 2. Листа на задолжителни предмети 

Листа на задолжителни предмети 
Код I    

seseсеме

стар 

ЕКТС фонд на часови 

АМЗ-101 Биологија 6 2+2 
АМЗ-102 Хемија 6 2+2 

АМЗ-103 Странски јазик I 6 2+2 

АМЗ-104 Претприемништво и бизнис 6 2+2 

АМЗ-105 Производство  на суровини од растително потекло 6 2+2 

Код II 

семестар 

ЕКТ
С 

фонд на часови 

АМЗ-201 Статистика 6 2+2 

АМЗ-202 Вовед во менаџмент 6 2+2 

АМЗ-203 Менаџмент на човечки ресурси 6 2+2 

АМЗ-204 Основи на економија 6 2+2 

АМИ-2xx   Изборен предмет – група II 5 2+2 

АМЗ-205 Практична настава 1 2+2 

Код III 

семестар 

ЕКТ
С 

фонд на часови 

АМЗ- 301 Производство на суровини од животинско потекло 6 2+2 

АМИ-302 Изборен предмет - група I  6 2+2 

АМИ-3xx Изборен предмет – група I 6 2+2 

АМИ-3хх Изборен предмет - група I 6 2+2 

АМИ-3xx Изборен предмет – група I 6 2+2 

Код IV 

семестар 

ЕКТ
С 

фонд на часови 

АМЗ-401 Производство и преработка на млеко 6 2+2 

АМЗ-402 Производство и преработка на месо 6 2+2 

АМЗ-403 Аквакултура 6 2+2 

АМЗ-404 Квалитет и безбедност на агропрехранбените производи 6 2+2 

АMИ-4xx Изборен предмeт – група II 5 2+2 

АМЗ-405 Практична настава 1 0+2 

Код V 

семестар 

ЕКТ
С 

фонд на часови 

АМЗ-501 Маркетинг на агропрехранбените производи 6 2+2 

АМЗ-502 Менаџмент на квалитетот 6 2+2 

АМИ-5xx Изборен предмет – група I 6 2+2 

АМИ-5хх Изборен предмет - група I 6 2+2 

АМИ-5хх Изборен предмет - група I 6 2+2 

Код VI 

семестар 

ЕКТ
С 

фонд на часови 

АМЗ-601 Трошоци и калкулации 6 2+2 

АМЗ-602 Менаџмент во агропрехранбената индустрија 6 2+2 

АМЗ-603 Машини и опрема за преработка на анимални производи 6 2+2 

АМИ-6хх Изборен предмет - група I 6 2+2 

АMИ-6xx Изборен предмет – група II 5 2+2 

АМЗ-604 Практична настава 1 0+2 

Код VII 

семестар 

ЕКТ
С 

фонд на часови 

АМЗ-701 Осигурување во земјоделството и агропрехранбената индустрија 6 2+2 

АМЗ-702 Сметководство во агробизнис 6 2+2 

АМИ-7xx Изборен предмет - група I 6 2+2 

АМИ-7хх Изборен предмет - група I 6 2+2 

АМИ-7хх Изборен предмет - група I 6 2+2 

Код VIII 

семестар 

ЕКТ
С 

фонд на часови 

АМЗ-801 Агробизнис менаџмент 6 2+2 

АМЗ-802 Финансиски менаџмент 6 2+2 
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АМИ-8xx Изборен предмет – група I 6 2+2 

АMИ-8xx Изборен предмет – група II 5 2+2 

АМЗ-803 Практична настава 1 0+2 

АМЗ-804 Дипломска работа 6  
 
 
 

АМЗ-103: странски јазик 1 (се избира еден од понудените три странски јазици) 
 

 

Код Наслов на предметот 

АМЗ-103-1 Англиски јазик 1 

АМЗ-103-2 Француски јазик 1 

АМЗ-103-3 Германски јазик 1 
 

 

 

 

Табела 3. Листа на изборни предмети - зимски семестар 

Шифра Предмет Фонд на часови Кредити 

AMИ-302-1 Англиски јазик II 2+2 6 

АМИ-302-2 Француски јазик II 2+2 6 

АМИ-302-3 Германски јазик II 2+2 6 

АМИ-303 Математика 2+2 6 

АМИ-304 Информатика и информациони системи во 

биотехниката 

2+2 6 

АМИ-305 Техника и технологија на ладење и греење 2+2 6 

АМИ-306 Биохемија 2+2 6 

АМИ-307 Анализа на работењето на трговските друштва 2+2 6 

АМИ-308 Меѓународна трговија и бизнис 2+2 6 

AMИ-309 Анатомија со физиологија на домашните животни 2+2 6 

АМИ-310 Амбалажирање и складирање на агропрехранбените 

производи 

2+2 6 

АМИ-311 Планирање и проектирање во земјоделството 2+2 6 

АМИ-503 Споредни производи од анимално потекло 2+2 6 

АМИ-504 Вовед во растително производство 2+2 6 

АМИ-505 Преработка на риби 2+2 6 

АМИ-506 Менаџмент на индивидуални земјоделски 

стопанства 

2+2 6 

АМИ-507 Таксации во земјоделството 2+2 6 

АМИ-508 Стабилизација и стандардизација на 

агропрехранбените производи 

2+2 6 

АМИ-509 Зоохигиена и здравје на домашните животни   

АМИ-703 Агроекологија 2+2 6 

АМИ-704 Овчарство и козарство 2+2 6 

АМИ-705 Рибарство 2+2 6 

АМИ-706 Свињарство 2+2 6 

АМИ-707 Живинарство 2+2 6 

АМИ-708 Говедарство 2+2 6 
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Табела 4. Листа на изборни предмети - летен семестар 

Шифра Предмет 
Фонд на 

часови 
Кредити 

АМИ-406 Микробиологија на анимални производи 2+2 6 

АМИ-407 Основи на нутриција 2+2 6 

АМИ-408 Преработка на јајца 2+2 6 

АМИ-409 Економика на агрокомплексот 2+2 6 

АМИ-410 Квалитет и безбедност на риби и рибни продукти 2+2 6 

АМИ-605 Хемиско инструментални методи за контрола на 

анималните производи 

2+2 6 

АМИ-606 Неконвенционални извори на месо 2+2 6 

АМИ-607 Неконвенционални извори на млеко 2+2 6 

АМИ-608 Производство на десертни сирења и млечни десерти 2+2 6 

АМИ-609 Производство на готови јадења и деликатесни  месни 

производи 

2+2 6 

АМИ-610 Екоамбалажа 2+2 6 

АМИ-611 Аграрна политика 2+2 6 

АМИ-612 Сензорна анализа на готови анимални производи 2+2 6 

АМИ-613 Опрема за преработка на млеко 2+2 6 

АМИ-614 Опрема на преработка на месо 2+2 6 

АМИ-805 Конзумно млеко и киселомлечни производи 2+2 6 

АМИ-806 Производство и преработка на живинско месо 2+2 6 

АМИ-807 Фуражно производство 2+2 6 

АМИ-808 Менаџмент на фарми 2+2 6 

АМИ-809 Исхрана на домашни животни 2+2 6 

АMИ-810 Зачински растенија и зачини 2+2 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 5. Начин на избор на предметите 

Семестар 

Задолжителни  Изборни група 1 Изборни група 2 

ВКУПНО 

КРЕДИТИ Број на предмети 

ЕКТС 

кредити по 

предмет 

Вкупно 

ЕКТС 

кредити  

Број на 

предмети 

ЕКТС 

кредити по 

предмет 

Вкупно 

ЕКТС 

кредити  

Број на 

предмети 

ЕКТС 

кредити по 

предмет 

Вкупно 

ЕКТС 

кредити  

I 5 6 30 - - - - - - 
 

30 

II 

4 6 24 - - - - - -  

 

 

30 

- - - - - - 1 5 5 

Практична настава 1 1 
- 

 

- 

 
- - - - 

Вкупно I година 9  55      5 60 

III 
2 6 12 - - - - - -  

30 - - - 3 6 18 - - - 

IV 

4 6 24 - - - - - - 
 

30 
- - - - - - 1 5 5 

Практична настава 1 1 - - - - - - 

Вкупно II година 6  37   18   5 60 

V 
2 6 12 - - - - - - 

30 
- - - 3 6 18 - - - 

VI 

2 6 12 - - - - - - 

30 
- - - 2 6 12 - - - 

- - - - - - 1 5 5 

Практична настава 1 1 - - - - - - 

Вкупно III година 4  25   30   5 60 

VII 
2 6 12 - - - - - - 

30 
- - - 3 6 18 - - - 

VIII 

2 6 12 - - - - - - 

 

30 

- - - 1 6 6 - - - 

- - - - - - 1 5 5 

Практична настава 1 1 - - - - - - 

Дипломски труд 1 6 - - - - - - 

Вкупно IV година 4  31   24   5 60 

Вкупно I-IV година 23  148   72   20 240 

 



14. Податоци за простор, технички услови и опрема за реализација на 

студиската програма 

 

Дидактичкиот простор и наставно - научните средства спаѓаат меѓу најважните 

услови за постигање на успех во наставата.  

 

Дидактички простор   

 

Образовната дејност во факултетот се одвива во наменски изградена зграда со 

вкупна површина од 1.567 м
2
. Од овој простор на Факултетот се користи следниов 

дидактички простор: амфитеатар, 3 предавални, 1 компјутерска училница, 5 

лаборатории за изведување експериментални и самостојни вежби и други наставни 

активности. Факултетот располага со 8 кабинети за наставно-научен кадар и 1 читална.  

Училниците, лабораториите и кабинетите се опремени со соодветен мебел и со 

голем број наставни средства и технички помагала. Доопремувањето се врши 

континуирано од основањето на Факултетот до денешни времиња.  

 

Лаборатории во Факултетот 

 

Факултетот располага со пет лаборатории и тоа: 

1. Лабораторија за изведување на практична наставата по предметите Биологија и 

Микробиологија на анимални производи. Опремена е со микроскопи и 

микроскопски препарати, нагледни средства за изучување на стуктурната 

организација на живите организми и нивната разновидност. 

2. Лабораторија за изведување практична настава настава по предметите Хемија, 

Биохемија. и Хемиско инструментални методи за контрола на анималните 

производи. Лабораторијата е опремена со основниот лабораториски прибор за 

непречено изведување на вежбите како и со современи апарати за хемиски и 

биохемиски анализи. 

3. Лабораторија за млеко - опремена за непречено изведување на наставата по 

преработка на млеко и добивање на млечни производи. Исто така лабораторијата 

е опремена со опрема за испитување на хемискиот состав на млекото. 
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4. Лабораторија за месо - опремена за непречено изведување на наставата по 

преработка на месо и добивање на месни производи. Студентите можат 

непосредно да се запознаат со начинот на припрема на месните производи. 

5. Лабораторија за екстракција на етерични масла од зачински и лековити растенија 

и детерминирање на биолошки активни материи. 

 

Табела 6. Лаборатории во Факултетот за биотехнички науки 

Назив на лабораторијата Бр. Забелешка 

Лабораторија за биологија и микробиологија 1 

Се користат за практична настава, 

добивање на нови видови на 

млечни и месни производи и 

научно - истражувачка работа 

Лабораторија за хемија и биохемија 1 

Лабораторија за млеко 1 

Лабораторија за месо 1 

Лабораторија за екстракција на етерични 

масла од зачински и лековити растенија и 

детерминирање на биолошки активни 

материи 

1 

 

 

15. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма 

  

Компјутерската опрема 

 

 Во Факултетот за биотехнички науки секој кабинет е опремен со компјутерска 

техника и поврзан со интернет и телекомуникациска мрежа. Факултетот располага со 

32 персонални компјутери, 10 лап топ компјутери, бројни графоскопи, 5 скенери, 14 

печатачи, 8 ЛЦД проектори, фотокопир и друго.  

 

Лабораториска опрема 

 

 Факултетот за биотехнички науки располага со следната лабораториска опрема: 

1. Микроскопи Olimpus CX-21, Микроскоп Olimpus CX-31, Микроскоп Zeiss, 

Центрифуги (две), Систем за екстракција на етерични масла, Спектрофотометар 
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PHARO 300 (UV VIS), Фотометар, рН-метар за месо, рН-метар за млеко, Kjeldhal сет за 

анализа на протеини, Сокслет апарат, Дигестор, Магнетна мешалка, Апарат за 

дестилација на вода, Дигитална вага, Аналитичка вага, Водено купатило, 

Лабораториски блендер, Сув стерилизатор, Автоклав, Кондуктометар, pН-метар, 

Сепаратор 125 l/h, Дупликатор, Стерилизатор за јогурт, Харфи за сирење, Калапи за 

сирење, Преса, Хумидификатор, Мешалка за путер, BETA STAR инкубатор, 

Лактоскан, Гербер центрифуга, Влагомер, Мерач за бука, Луксометар, Волк машина со 

рачна полнилка, Ножеви за месо, Метални ракавици, Работни лабораториски маси. 

 

2. Во рамките на проектот на Владата на Република Македонија „Опремување на 

лаборатории за научно-истражувачка и апликативна дејност“,Факултетот за 

биотехнички науки доби современи, софистицирани апарати и тоа: Гасен хроматограф 

со FIDи масен детектор, FAST течен хроматограф со diode array детектор, HPLC 

систем со diode array детектори постколонска дериватизација, Атомски апсорпционен 

спектрометар и УВ-ВИС Спектрофотометар со diode array детектор.  
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16. Предметни програми 
 

Предметни програми на задолжителни предмети 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет БИОЛОГИЈА 

2 Код AМЗ-101 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно институт, 

катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

5 Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6 Академска година / семестар 

 

I година 

Iсеместар 
4 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доцент Д-р Мила Арапческа 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Основни познавања од природните науки 

10 Цели на предметната програма: 

Стекнување на знаење од областа на биологијата кои на студентите ќе им овозможат 

полесно совладување на научните дисциплини за кои се потребни предзнаења од биологија. 

Со изучување на овој предмет студентите ќе стекнат знаење за структурата, функцијата и 

разновидноста на живите организми од аспект на нивно искористување во прехранбената 

индустрија. Изучувањето на Биологијата ќе им обезбеди на студентите потребен квантум на 

знаење од оваа област  неопходен за нивниот степен на образование и стручно усовршување.  

 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања) 

Вовед, Биолошки дисциплини, Организација на живите системи, Еволуција на живите 

организми, Структурна организација на прокариотска и еукариотска клетка, Разлики меѓу 

животните и растенијата, Ткива - поим, Животински ткива, Растителни ткива, Органи и 

органски ситеми кај животните, Растителни органи - вегетативни органи, репродуктивни 

органи, Принципи на класификација на живите организми, Биноминална номенклатура, 

Систематика на животните, Систематика на растенија 

Практична настава (вежби) 

Методи на истражување во биологијата, Микроскоп и техники на микроскопирање, Техники 

на изработка на микроскопски препарати, Клеточни органели, Клеточен циклус, Клеточна 

делба, Микроскопска анализа на животински и растителни ткива, Микроскопска анализа на 

животински и растителни органи, Морфологија и систематиката на одделни групи животни 

и растенија. 

12 Методи на учење:Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на време 150 часови 

14  

Распределба на расположливото време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава 

(лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, 

индивидуално учење 

15  

Форми на наставните активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30часови 

16 Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 10 часови 
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16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

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

17.3 Активност и учество  10 бодови 

18 Критериуми за оценување (бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во 

текот на семестарот, а во спротивно нема 

право на потпис и полагање на предметот 

преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, 

имаат право да го полагаат предметот 

преку завршно оценување во предвидените 

испитни рокови, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    

Година 

1 
Барнум С.Р. 

Биотехнологија Просветно дело 

Скопје 

2009 

2 Хилдебранд М., Гослоу 

Г. Е. 

Анализа на 

градба на 

рбетници 

Микена Битола 2009 

3 Ларчер В. Екофизиологија 

на растенијата 

Просветно дело 

Скопје 

2001 

4 Наумовски М. Зоологија Графотисок, 

Скопје 

2004 

5 Групче Р. Ботаника Студентски збор, 

Скопје 

1994 

  

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    

Година 

1 Campbell, Neil. A. Biology. 7th ed. The 

Benjamin/Cummings 

Publishing Company, 

San Francisco, CA, 

USA 

2004 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет ХЕМИЈА 

2 
 

Код 

 

АМЗ-102 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска програма 

(единица, односно институт, 

катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки-Битола 

5 Степен (прв, втор, трет циклус) Првциклус 

6 Академска година / семестар I година /  

I семестар 
7 Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф.др. Џулијана Томовска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

 

10 Цели на предметната програма:  Во согласност со современите научни трендови во 

универзитетското образование за непосредно поврзување на теоријата и практиката, 

студентите се стекнуваат со основни познавања од хемијата и лабораториските вештини  за 

работење во мали средни и големи фарми кои се занимаваат со сточарско производство. 

11 Содржина на теоретската настава на предметот (предавања): 

Воведвохемија,1.Општаинеорганскахемија:градба на атом, молекула, хемиски врски, 
хемискиелементи и нивни соединенија, раствори, хемиска рамнотежа, термохемија, 
електрохемија, корозија на метали. 

Содржина на практичната настава на предметот (вежбите): 

Номенклатура на неоргански соединенија, пресметување врз основа на хемиска  формула и 

врз основа на хемиска равенка,  оксидоредукциски реакции, пресметување  pH на раствори, 

волуметрија и квалитативнахемиска анлиза на катјони и анјони. 

12 Методи на учење: Индивидуално  учење 

13 Вкупен расположлив фонд на време 150  часови 

14 Распределба на расоложливото време Наставни активности: теоретска настава 

(предавања),  практична настава лабораториски 

вежби 

Други форми на активности: изработка на 

семинарска работа, индивидуално учење 

15 Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

    30 

часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 

часови 

16 Други форми наактивности 

 

16.1 Проектни задачи 10 

часови 

16.2 Самостојни задачи 20 

часови 

16.3 Домашно учење  60 

часови 
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17 Начин на оценување 

17.1 Тестови 0-100 80 бодови 

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

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршениспит 

Редовниот студент  може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот 

на семестарот, а во спротивно нема право на 

потпис и полагање преку колоквиуми  

Студентите кои што не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување на предвидените испитни рокови, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програма после секоја 

студиска година 

22 Литература можи да се употреби, Секоја книга од Општа, Неорганска и Органска 

хемија 

Задолжителна литература, Сопствена скрипта за теорија и вежби 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1  Хил,Петручи, 

Меккрир и Пери 

ОпштаХемија   Табернакул, 

Скопје 

2011 

2 Д. Тошев Неорганска хемија Скопје 1975 

3 И. Грозданов Неорганска хемија Скопје 1990 

4 Qualette R.  Органска Хемија USA 1998 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1     

2     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 

2 
Код АМЗ-103-1 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма 

(единица, односно институт, 

катедра,одел) 

Факултет за биотехнички науки-Битола 

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

6 Академска година / семестар 

 

I година/ 

Iсеместар  
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник м-р Елена Китановска-Ристоска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Нема 

10 Цели на предметната програма: 

Оспособување на студентите со основни јазични елементи и стручен вокабулар кој ќе им 

помогне во совладување на поими со кои ќе се среќаваат во текот на студиите а и понатаму 

како професионалци во дејноста со која ќе се занимавват.  

 

11 Содржина на предметната програма: 

Содржина на теоретска настава (предавања): 

Предметната програма по предметот Англиски јазик покрај другото содржи и: 

- глаголски времиња 

- глаголски конструкции (индиректен говор, пасивни реченици, зависни реченици- 

временски, условни и др.) 

- стручен вокабулар инкорпориран во текстови кои обработуваат стручна тематика 

Содржина на практичната настава (вежби): 

Студентите самостојно извршуваат граматички задачи кои се поврзани со глаголските 

времиња.Граматичките вежби подразбираат утврдување на знаењата во врска со основните 

сегашни и идни времинња (Presentsimple, presentcontinous, presenttenseswithfuturemeaning, 

futuresimple, futurecontinuous, temporalsentencesetc). 

Студентите исто така се вклучуваат во усна комуникација преку конкретни јазични 

ситуации кои се однесуваат на елементи од стручната тематика. На таков начин го 

осигуруваат нивото на стручен вокабулар коешто го стекнале во текот на предавањата. 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на расоложливото 

време 

Наставни активности : теоретска настава 

(предавања), вежби 

Други форми на активности: изработка на 

семинарска работа, индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми наактивности 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи   30 часови 
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 16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување 

континуирано -преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови  80 бодови 

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

17.3 Активност и учество  5 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен 

испит 

Редовниот студент  може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема право на потпис 

и полагање преку колоквиуми  

Студентите кои што не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување на предвидените испитни рокови, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Англиски и македонски 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Поповска English in Agriculture Факултет за 

биотехнички науки-

Битола 

2003 

2 Murgoski 

Zoze 

 

English Grammar with 

Contrastive Notes on 

Macedonian, 

Skopje 1997 

3     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Тomson 

and 

Martinet 

English Grammar Oxford University 

Press 

2001 

2 /// Oxford Advanced 

Dictionary of Modern 

Englsih 

Oxford University 

Press 

2000 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК I 

2 Код АМЗ-103-2 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

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

6 Академска година / семестар 

 

I година 

Iсеместар 

7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник м-р Јасмина Пресилска, лектор 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Нема 

10 Цели на предметната програма:  

Стекнување на почетни знаења од францускиот јазик и негово континуирано изучување на 

јазикот во три насоки: јазични цели, граматика и изучување на француската култура преку 

споредби со македонската култура и цивилизација. 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања) 

Grammaire: Le présent du verbe être et des verbes réguliers en-er, masculin/féminin, complément 

déterminatif, articles définis et indéfinis, articles contractés avec de, pluriel en –s, interrogation avec 

est-ce que, négation, présent des verbes aller, venir, faire, interrogation, les pronoms toniques, le 

passé composé, situation dans le temps, les adjectif démonstratifs, les adjectifs possessifs, la 

situation dans l'espace, formes et sens de la conjugaison pronominale, enchaînement des idées. 

Vocabulaire: professions, nationalités, date, boissons, objets de la classe, quelques adjectifs 

descriptifs et appréciatifs, l'argent, le mouvement, les activités de loisir, les spectacles, la 

biographie, la ville, repères topographiques, la famille, la vie quotidienne, les déplacements, les 

fêtes. 

Situations orales: salutations, présentations, informations sur l'identité et l'état civil, identification 

des objets, expression de la demande, salutations propres aux actes d'achat, s'excuser, expressions 

des goûts et des préférences en matière de loisirs, demander/donner des informations sur la 

biographie, l'emploi du temps, la carrière professionnelle, mettre en garde, exprimer son accord ou 

son désaccord, s'orienter dans l'espace, indiquer/contester l'appartenance, fixer un rendez-vous, 

demander/donner des informations sur un emploi du temps, donner une opinion sur la vérité d'un 

fait. 

Практична настава (вежби) 

Situations écrites: Remplir une fiche d'inscription, rédaction de demandes et de souhaits, 

lire/rédiger une brève lettre d'invitation, d'acceptation, de refus, lire/rédiger un curriculum vitae, 

rechercher des informations dans des documents touristiques, lire un plan, décrire une organisation 

spatiale, rédiger une carte de vœux. 

Civilisation: modes et rites de salutation et de présentation, personnalités célèbres, acheter et payer, 

comportement entre amis (acceptation-refus-partage), comportement dans les situations d'invitation, 

spectacles de Paris, scènes célèbres du cinéma, l'ANPE, vie quotidienne d'une jeune mère de 

famille, Lille-Marseille-Toulouse, la famille, l'impressionnisme, calendrier et spécificité des fêtes et 

des célébrations. 

12 Методи на учење: 

Според Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на 
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прв циклус студии на универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14  

Распределба на расположливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, домашна работа, 

индивидуално учење 

15  

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

16.1 Проектни задачи 10часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

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

17.3 Активност и учество  10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 
Според правилникот за ЕКТС на универзитетот 

„Св. Климент Охридски” – Битола. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Француски 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација и Надворешна евалуација  

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Jacky 

GIRARDET 

& Jean- Marie 

CRIDLIG 

 

PANORAMA 1, 

Méthode de français 

CLE International, 

Paris 

2004 

2     

3     

  

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 
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1 Philippe 

DOMINIQUE 

 

LE NOUVEAU SANS 

FRONTIÈRES 1, 

Méthode de français 

CLE International, 

Paris 

1996 

2  Речници, списанија, 

граматики, интернет 

сајтови и други 

материјали кои 

придонесуваат за 

подобро изучување на 

јазикот и запознавање 

со франкофонската 

култура. 

  

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Насловна наставниот предмет ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 1 

2. Код АМЗ-103-3 

3. Студискапрограма Агроменаџмент 

4. Организаторна студиската 

програма(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 
Факултет за биотехнички науки-Битола 

5. Степен (прв, втор,трет циклус) Прв циклус 

6.  
Академска година /семестар 

 
Iгодина/ Iсеместар 

 

7. 

Број на 
ЕКТС 

кредити 

 
6 

8. Наставник Доц. д-р Валентина Илиева 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 
Нема 

10. Целина предметнатапрограма (компетенции): 

Совладување на вештините читање, разбирање при слушање, говерење и пишување 

нагермански јазик ниво А 1 . 

11. Содржина на предметнатапрограма 

BegrüßenundsichvorstellenIm Alltag;Begrüßenund sichvorstellenim Seminar 

ImBeruf;Zeitplanung, Tageszeiten,Uhrzeiten- ImAlltag;Persönliche DatenundAdressen-

Visitenkarten- ImBeruf;Stundenplan, Wochentage,Uhrzeit,Anmeldung ImAlltag;Einträge 

imTerminkalender-Tagesordnung ImBeruf; Lebensmittel undSpeisen ImAlltag; 

EsseninderKantine,SpeiseplanImBeruf; 

Содржина на предметната програма (вежби): 

BegrüßenundsichvorstellenImAlltag;Begrüßenund sichvorstellenimSeminar 

ImBeruf;Zeitplanung, Tageszeiten,Uhrzeiten- ImAlltag;Persönliche DatenundAdressen-

Visitenkarten- ImBeruf;Stundenplan, Wochentage,Uhrzeit,Anmeldung ImAlltag;Einträge 

imTerminkalender-Tagesordnung ImBeruf; Lebensmittel undSpeisen ImAlltag; 

EsseninderKantine,SpeiseplanImBeruf; 

 
12. Методи на учење: интерактивна, комуникативна метода 

13. Вкупен расположлив фондна 

време 

150 часови 

14.  

Распределба на расположливото време 

15. Формина 

наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 

 
15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски),семинари,тимска 

работа 

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 
17. Начинна оценување 

17.1 Тестови 80бодови 

17.2 Семинарскаработа/проект, презентацијаписмена 

иусна 

10бодови 
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17.3 Активности учество 10бодови 

18.  
Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50бода 5 (пет)(F) 

од 51до60бода 6 (шест)(Е) 

  од 61до70бода 7 (седум)(D) 

од 71до80бода 8 (осум)(C) 
од 81до90бода 9(девет)(B) 

од 91до100бода 10(десет)(A) 
19. Услов за потпис и полагање 

назавршен испит 
Редовно посетена настава,најмногу до3отсуства за 
време нацелиотсеместар 

20. Јазик на којсеизведува 

наставата 

германски и македонскијазик 

21. Метод на следење на 
квалитетотнанаставата 

Самоевалуација, екстернаевалуација 

22. Литература  

 
 
 
 
 

22.1 

 
Задолжителна литература 

 

 
Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

 
1. 

NorbertBecker 
und Jörg 
Braunert 

 
Alltag, Beruf&Co. 1 

 
Hueber 

Verlag 

 
2008 

 
2. 

Dr. Norbert 

Becker und Dr. 

Jörg Braunert 

Alltag, Beruf & Co. 1  CD Hueber 

Verlag 

2008 

 
3. 

    

 
 
 
 
 
22.2 

Дополнителна литература: разни списанија и текстови од интернет 
 
Ред.бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

     

     

     

     

     

     

     

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет ПРЕТПРИЕМНИШТВО И БИЗНИС 

2 
Код АМЗ-104 

3 Студиска програма  Агроменаџмент  

4 Организатор на студиска програма 

(единица, односно институт, 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 
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катедра,оддел) 

 

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

6 Академска година/семестар IIгодина/ 

III семестар 

7 Број на ЕКТС 

Кредити 6 

8 Наставник Проф. д-р Трајан Дојчиновски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10 Цели на предметната програма: 

Запознавање со претприемашките потфати и изработка на бизнис планови 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања): 

Вовед; Третманот на претприемништвото во економската теорија; Карактеристики на 

претприемништвото и бизнисот; Превземање на претприемашки потфати; Модели и 

стратегии на претприемништвото; Развој на малите и средните фирми и 

агропретприемништвото;Финансиска поддршка на прептриемништвото; Апликативен дел за 

малиот бизнис (за претприемачи почетници);Претприемачка анализа. 

Практична настава (вежби): 

Склоност кон претприемничка и непретприемничка дејност; Споредба меѓу 

агропретприемништвото и претприемништвото во другите стопански области; Споредба 

меѓу традиционалниот  и претприемачкиот агробизнис; Стратегии и начини за отстранување 

на ризикот; Фази во развојот на бизнисот: Разлики меѓупретприемачки и непретприемачки 

бизнис; Семејни бизниси; Извори на финансирање на на бизнисот; Методи на прептремачка 

анализа; Изработка на бизнис план. 

12 Методи на учење:Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на време 150 часови 

14 Распределба на расположливото време Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава 

(лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, 

индивидуално учење 

 

15 Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-

теоретска 

Настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабор

аториски 

аудиториски)

семинари 

тимска 

работа 

 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни 

задачи 

10 часови 

16.2 Самостојни 

задачи 

       

20 часови 

16.3 Домашно 

учење 

 

60 часови 

17 Начин на оценување:  

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

 

17.1 Тестови 80 бодови 
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17.2 Семинарска работа/проект (презентација, писмена и усна) 

 

10 бодови 

17.3 Активности учество 

 

    10 

бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во 

текот на семестарот, а во спротивно нема 

право на потпис и полагање на предметот 

преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку 

завршно оценување во предвидените 

испитни рокови, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Дејвид Дикинс, 

МаркФилс 

 

 

Претприемни

што и 

малифирми 

ТРИ Скопје 2010 

2 Миле Пешевски Агропретприе

мништво 

Здружение на 

агроекономис

тите на РМ   

2004 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Sahlman W.A The 

entrepreneuri

al venture 

Harvard Business 

School,USA 

1992 

2 Роберт А:Барон, 

Скот А.Шејн 

Претприемн

иштво, 

процес во 

перспектива 

Thomson/South-

Western 

2005 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 

ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВИНИ ОД 

РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО 

2 Код АМЗ - 105 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв  

6 Академска година / семестар I година/ I 

семестар 

7 Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. д-р Живко Јанкулоски 

9 Предуслови за запишување 

на предметот 

Фуражно производство, Зачински и лековити растенија, 

Вовед во растително производство, Ботаника, Хемија, 

Биохемија 

10 Цели на предметната програма: 

Стекнување знаења за суровините од стопански и економски позначајните претставници од 

житните, фуражните, индустриските растенија и зачински и лековити растенија. Познавање 

на суровината и одредување на нејзиниот квалитет во внатрешниот и надворешниот промет.  

11 Содржина на предметната програма 

Теоретска настава (предавања): 

Значење, хемиски состав, особини и обем на производство кај нас и во светот на следните 

култури:  

- Лебни и останати житни растенија; 

- Зрнести мешункасти растенија; 

- Фуражни растенија; 

- Индустриски растенија за производство на масло и алкалоиди; 

- Зачински и лековити растенија  

Органско растително производство. Складирање. 

Практична настава (вежби): 

Анатомска градба на семето. Земање на проби – мострирање. Проверка на органолептичките 

својства на зрнестите производи. Одредување на туѓи примеси. Одредување на влага. 

Одредување на апсолутна маса на семето. Одредување хектолитарска маса на семето. 

Одредување на физичко-хемиските својства на суровините. Одредување на количина на 

сурово масло во маслодајни семиња. 

12 Методи на учење: интерактивно учење, предавања и самостојно изведување на 

лабораториски вежби и семинарски работи. 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на 

расоложливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања) и 

практична настава 



ЕЛАБОРАТ АГРОМЕНАЏМЕНТ - I (Прв) Циклус на студии 

 

35 

 

Други форми на активности: изработка на семинарска 

работа и индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски) семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи     20часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување: Континуирано преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови  80 бодови 

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

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот преку колоквиуми 

20 Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

   К. Шифер, 

М. Кристин 

 

Вовед во агрономија Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на 

книги 

2010 

1 Јанкулоски 

Ж. и сор. 

Зачински и лековити 

растенија 

Факултет за 

биотехнички  

науки 

2005 

2 Јанкулоски 

Ж. 

Фуражно производство Интерна скрипта 

на Факултет за 

биотехнички  

2006 
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науки 

3 Василевски 

Г.  

Зрнести и клубенести 

култури 

Универзитетски 

учебник - Скопје 

2004 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Мирко Гагро Индустриско биље Загреб 1998 

2 Егуменовски 

П., Димов З. 

Практикум по 

индустриски култури 

Скопје  2002 

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет СТАТИСТИКА 

2 
Код АМ3-201 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма 

(единица, односно институт, 

катедра,оддел) 

 

 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

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

6 Академска година / семестар 

 

I година/ 

II семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. д-р Трајан Дојчиновски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10 Цели на предметната програма: Вовед на студентите во статистиката и                

статистичките истражувања во фармерско производство 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања): 

Развиток, дефинирање и методи на статистиката; Статистичка маса, единица и белези; 

Етапи и фази на статистичкото истражување; Набљудување и прибирање на податоци; 

Графички метод во статистиката; Статистичкa и динамичка анализа; Анализа на 

временските серии; Анализа на заемните врски и влијанија меѓу појавите; Теорија на 

извадоците; Статистички сигнификации; Мерење на капацитетите; Статистика на 

производството. 

Практична настава (Вежби): 

Дистрибуција на фрекфенциите; Структурна анализа; Средни големини; Извадоци; 

Пермутации; Одредување на средина на класа; Прогресивен и регресивен кумулатив; 

Индекси; Показатели на варијабилитетот; Интервал на доверба; Линеарен тренд; 

Параболичен тренд; Едноставна прволиниска корелација; Едноставна криволиниска 

корелација. 

12 Методи на учење:Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на расположливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски 

вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, проектна задача, 

индивидуално учење 

15 Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување:  

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови     80 бодови 
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17.2 Семинарска работа/проект (презентација, писмена и усна) 10 бодови 

17.3 Активност и учество       10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот 

на семестарот, а во спротивно нема право на 

потпис и полагање на предметот преку 

колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитнирокови, 

во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Пол Њуболт, 

Вилијам 

Карлсон, 

БетиТорн 

 

Статистика за 

бизнис и економија 

 

МАГОР 

 

2009 

2 Трајан 

Дојчиновски, 

Василка 

Поповска 

Статистика Факултет за 

биотехнички науки 

- Битола 

2007 

3 Трајан 

Дојчиновски, 

Катерина 

Петковска 

Статистика - 

збирка на решени 

задачи 

Факултет за 

биотехнички науки 

- Битола 

2005 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет ВОВЕД ВО МЕНАЏМЕНТОТ 

2 
Код АМЗ-202 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма 

(единица, односно институт, 

катедра,оддел) 

 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

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

6 Академска година / семестар 

 

I година/ 

 II семестар 
7 Број на ЕКТС 

Кредити 

6 

8 Наставник Проф. д-р Драги Петковски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10 Цели на предметната програма: 

Основна цел на предметот е да им понуди на студентие основни предзнаења  од 

менаџментот.  

11 Предметна програма: 

Теоретска настава (предавања): 

Природа на менаџментот. Развој и принципи на менаџментот. Функции на менаџментот. 

Теории на менаџментот. Екстерно и интерно окружување на менаџментот. Менаџер и 

менаџмент кариери. Лидерство, водење или раководење. Планирање. 

Одлучување.Организирање. Мотивирање.Координирање.Контрола. Менаџерска етика и 

општествена одговорност. 

Практична настава (вежби): 

Персонални способности и квалитети на менаџерот. Модели на лидерско одлучување. 

Анализа на окружувањето. Вежби по планирање. Вежби по организирање. Вежби по 

мотивирање. Вежби по координирање. Вежби по контрола. Презентација на семинарски 

работи. Одржување на дебата. Одржување на работилница. 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14  

Распределба на расположливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски 

вежби). 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, индивидуално учење 

15  

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 
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17.1 Тестови 80 бодови 

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

17.3 Активност и учество  10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршениспит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат право 

да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни рокови, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Б. Џејмс 

Ш.Кенет 

Принципи на 

агроиндустрискиот 

менаџмент 

Проект на Владата на 

Р.М “Преведување  на 

500 стручни, научни 

книги и учебници”. 

2011 

1 Петковски Д. Вовед во 

менаџментот - 

интерна скрипта 

Факултет за 

биотехнички науки - 

Битола 

2008 

2     

3     

  

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Шуклев Б.  Менаџмент Економски факултет - 

Скопје 

2004 

2     

3     

4     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ  

2 Код АМЗ-203 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма 

(единица, односно институт, 

катедра,оддел) 

 

 

Факултет за биотехнички науки 

5 Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6 Академска година / семестар 

 

II година / 

IIIсеместар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. Д-р Драги Петковски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10 Цели на предметната програма:Целта на предметот е да им даде на студентите воведни 

согледувања за значењето на луЃето, кои ги претставуваат човечките ресурси во трговските 

друштва. При тоа посебен акцент се става на значењето на управувањето и  нивниот развој  

како еден од клучните елементи за развојот на Т.Д. 

11 Содржина на предметната програма: 
Теоретска настава (предавања): 

Основни поими и карактеристики на менаџентот. Менаџментот на човечките ресурси во 

агропрехранбената индустрија. Кадровсакта политика во  агропрехранените Т.Д. ХТЗ на 

човечките ресурси. Организирање на менаџментот на човежките ресурси. Планирање на 

човечките ресурси. Менаџментот на човечките ресурси и квалитетот. 

Практична настава (вежби): 

Специфичности на менаџментот на човечките ресурси во агропрехранбената индустрија. 

Интерно и екстерно регрутирање. Селекција на апликанти. Тестирање на апликанти. 

Персонална проценка. Интервју и водење интервју. Ориентација и обука на вработените. 

Напредување на вработените. Право на вработување. Работна способност. Режим на работа. 

Професионални заболувања. Заштита на права на вработените. 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на расоложливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење  60 часови 

17 Начин на оценување: Континуирано-преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 Бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација, писмена и усна) 10 Бодови 

17.3 Активност и учество 10 Бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршениспит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот преку колоквиуми. 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат право 

да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни rokovi, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Методи на следење на квалитетот 

на наставата 

Интерна евалуација преку анкетни прашалници 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    

Година 

1 Г. Биликов 

 

Организација на 

трудот во 

земјоделството 

 

Проект на Владата на 

Р.М “Преведување на 

500 стручни, научни 

книги и учебници”. 

 

2009 

2 Д. Петковски 

 

Менаџмент на 

човечките ресурси во 

агропрехранбената 

индустрија (скрипта) 

Факултет за 

биотехнички науки-

Битола 

2006 

3     

4     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    

Година 

1 G.Dessler  

 

Human resourse 

management 

Prentice Hall, Pearson 

Education, Inc. 

2003 

2     

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА 

2 Код АМЗ-204 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма 

(единица, односно институт, 

катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

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

6 Академска година / семестар 

 

I година/ 

I семестар 

7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. д-р Трајан Дојчиновски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

 

10 Цели на предметната програма: Да се запознаат студентите со основните категории на 

економијата и економската наука како што е улогат на државата во услови на пазарно 

стопанство, понуда, побарувачка, пазар, распределба на дивиденда итн. 

11 Содржина на предметната програма: 
Теоретска настава (Предавања):  

Вовед во економијата и нејзино значење; Производство и производствени можности; 

Микроекономија; Понуда и побарувачка; Трошоци на производството; Пазарна структура 

на фирмите; Производни фактори и рапределба на доходот; Местото и улогата на државата 

во услови на пазарно стопанство;Макроекономија; Поим за бруто национален производ; 

Потрошувачка и инвестиции; Агрегатна понуда и агрегатна побарувачка; Појава и улога на 

парите; Стопански пораст; Стопански циклуси; Инфлација; Фискална политика, буџетски 

дефицит и јавен долг. 

Практична настава (вежби): 

Методи на економијата; Ограничувачки фактори за производството; Крива на 

побарувачката и крива на понудата; Еластичност на понудата и еластичност на 

побарувачката; Распределба на доходот и наемнините; Земјата, капиталот и профитот; 

Видови даноци; Крива на агрегатната понуда и побарувачка; Мерење на на националниот 

производ; Потрошувачка и штедење; Фактори кои ја определуваат агрегатната побарувачка; 

Улогата на централната банка во банкарскиот систем; Карактеристики на стопанскиот 

циклус; Инфлацијата, очекувањата и невработеноста. 

12 Методи на учење:  

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на расположливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски 

вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, проектна задача, 

индивидуално учење 

15 Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување: 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 
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17.1 Тестови      80 бодови 

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

17.3 Активност и учество       10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Задолжително присуство на настава 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација преку анкетни прашалници 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Н.Грегори 

Манкив 

 

Принципи на 

економијата 

 

НАМ ПРЕС СКОПЈЕ 

 

2008 

1 Трајан 

Дојчиновски, 

Јосиф 

Андреевски 

Основи на 

економија 

Факултет за 

биотехнички науки - 

Битола 

2008 

 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв  циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 
ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВИНИ ОД 

ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

2 Код AMЗ – 301 

 

3 Студиска програма  

Квалитет и безбедност на храна 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки  

Битола 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

прв циклус 

6 Академска година / семестар II година 

IIIсеместар 

7  Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник 
Проф. д-р Димче Китановски 

 

9 Предуслови за запишување 

на предметот 

Биологија, Анатомија со физиологија на домашни 

животни,  

 

10 Цели на предметната програма:  
Стекнување знаење за суровините од  економски и стопански позначајните домашни 

животни за производство на анимални производи како храна и како суровини во 

индустријата за добивање на нивни преработки. 

11 Содржина на предметната програма 

Теоретска настава (предавања) 
Основни системи за одгледување во говедарското производство; Технологија на 
одгледување на различни категории на говеда (тип говеда за производство на млеко, месо и 
со комбинирани производни особини);Производство на кравјо млеко, лактација, молзење и 
опрема; Основи за производство на говедско месо како суровина за месната индустрија; 
Технологија на одгледување на свињи за гоење; Хигиена на сместувањето, одгледувањето и 
исхраната на свињите; Технологија на одгледување на овци за производство на млеко, месо 
и волна; Технологија на одгледување на кози; Хигиена на сместувањето, одгледувањето и 
експлоатацијата на овците; Производство на овчјо и козјо млеко; Основи за производство на 
овчјо и козјо месо и категоризација на овци и кози за колење; Технологија на одгледување 
на живина (производни типови за производство на месо и јајца); Системи на одгледување на 
живината (несилки и бројлери), начини на исхрана и напојување; Стандарди при 
спроведување на ветеринарно - санитарните мерки во сточарските фарми, хумано 
постапување со животните и транспорт; Техничко – технолошки решенија за складирање и 
обработка на отпадоците од фармерското производство; 

Практична настава (вежби) 
Екстериер кај производни типови на домашни животни; Методи на одгледување; 
Категоризација на говеда, овци и кози за добивање на месо и оценување на кланичниот 
квалитет; Контрола на млекопроизводството кај крави, овци и кози и изготвување на 
лактациона крива; Селекција и генетско подобрување на домашните животни; Плански 
пристап и практично спроведување на ветеринарно –санитетските мерки во фармерското 
производство;  

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 150 часови 
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на време 

14 Распределба на 

расложливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, проектна задача, 

индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 
16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи  

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови       80 бодови 

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

17.3 Активност и учество     10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

                     до 50 бода 5 (пет) (F) 

            од 51 до 60бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот 

на семестарот, а во спротивно нема право на 

потпис и полагање на предметот преку 

колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни рокови, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на  

Наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

22.1 Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач Година 

1 С.Х Бакстер, 

М.Р. Бакстер и 

Џ.А.Д. 

МекКормак 

Сместување и 

благосостојба на 

фармските животни 

Влада на Р.М, 

Проект 1000 

преводи на книги 

2012 

3 Китановски Д. Производство на 

суровини од животинско 

потекло, 

Авторизирани 

предавања- 

интерна скрипта,  

2014 

3. Поповски  Д. Говедарство Битола 1996 

4. Трајковски Т. 

Буневски Г. 

Говедарство Скопје 2006 

5. Нешовски П. Свињарство Скопје  1988 
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 6. Козаровски Н. Овчарство и козарство Битола 1998 

 7. Маџиров Ж. Зоохигиена  Скопје  1997 

 8. Петровиќ В. Гајење живине Белград  1995 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1  Новица 

Митиќ 

Говедарство Београд 1987 

2 Новица 

Митиќ 

Овчарство  Београд  1984 

3 Антун Асај  Хигијена на фарми и 

околишу  

Загреб  2003 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЕКО 

2 Код АМЗ-401 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки -Битола 

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

6 Академска година / семестар III година  

IV семестар 

7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф.д-р Стефче Пресилски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Познавање на основите на сточарското производство и 

исхраната на домашните животни 

10 Цели на предметната програма: 

Да се запознаат студентите со основните технологии  и принципи за производство и 

преработка на млекото 

11 Содржина на теоретскиот дел на предметот: Производство на млеко, Примарна обработка 

на млекото.Биосинтеза на состојките на млекото. Секреција на млеко. Лактација и фактори 

кои влијаат на лактацијата. Молзење. Биохемија на млекото. Биолошки состојки во млекото. 

Хемиски состав на кравјо млеко, овчо и козјо млеко. Технологија на производство на 

конзумни млека(сурово, пастеризирано,стерилизирано,модифицирано,ароматизирано,млеко 

во прав реконструирано и рекомбинирано),Технологија за производство на кисело-млечни 

напитоци и напитоци од сурутка и кисела павлака, Технологија за производство на сирења. 

Содржина на практичниот дел на предметот:Земање на проби од млеко и органолептичко 

оценување на млекото.Земање на проби од кисело-млечни производи и сирења ,Квалитативни 

и квантитативни методи за испитување на млеко, кисело-млечни производи и сирење (IDF/ 

ISO/ AOAC). 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на расоложливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

  30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни задачи  

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување: 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

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

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

до 50бода 5 (пет) (F) 

                од 51до 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 100бода 10 (десет) (A) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршениспит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на семестарот, 

а во спротивно нема право на потпис и полагање на 

предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат право 

да го полагаат предметот преку завршно оценување 

во предвидените испитни рокови, во текот на 

годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

22.1 Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач Година 

1 Валстра,П., 

Ваутерс,Ј.,  

Гертс,Т. 

Наука и технологија на млеко Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на 

книги 

2011 

2 Мексвини, 

П.Л.Х., 

Фокс, П.Ф 

Современа хемија на 

млекарството 

Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на 

книги 

2012 

3 С.Пресилски Вовед во производство и 

преработка на млеко (скрипта) 

Факултет за 

биотехнички 

науки 

2005 

22.2 Дополнителна литература 

Ред.Бр.    Автор        Наслов          Издавач Година 

1 A.Petricic Konzumno i fermentirano mleko Zagreb 1990 

2 Lj.Tratnik Mljeko-hemija,biohemija I 

mikrobiologija mleka 

Zagreb 2002 

3 M.Stefanova 

Kontradenko 

I Z.Simov 

Blgarsko kiselo mleko Sofija 2003 
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1 Наслов на наставниот предмет 
ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЕСО 

2 Код АМЗ – 402 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма (единица,односно 

институт,катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

 

5 Степен (прв,втор,третциклус) Прв циклус 

6 Академска година/семестар Трета/четврт 7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Елена Јошевска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Нема 

10 Цели на предметната програма: 
Основна цел е студентите да се запознаат со физичко-хемискиот состав и сензорните особини 

на месото согласно законските легислативи за храна и нашите Директиви, како и преработките 

од месо произведени по технологија на месопреработувачки капацитети во нашата држава. 

11 Теоретска настава (предавања) 

Вовед. Кланици (кус историски развој на кланиците, поделба на кланиците,општи хигиенски 

и технички услови за изградба на кланици, простории во кланиците, внатрешен транспорт). 

Технологии на колење и обработка на труповите и проценка на кланичниот квалитет на 

закланиот добиток. Дефинирање на терминот месо според Правилник (градба на месото, 

основни карактеристики на ткивата, хемиски состав на месото и ткивата, фактори кои 

влијаат врз вредноста на месото, видови на месо според потеклото на животните). Ладење и 

смрзнување на месото. Постмортални промени (гликолиза, мртовечка вкочанетост, зреење 

на месото). Преработки од месо  (дефинирање на терминологии и поделба според 

Правилник). Технологии за производство на полутрајни колбаси. Технологија за 

производство на трајни колбаси. Сувомеснати производи и технологија за производство. 

Конзерви и готови јадења од месо. 

Практична настава(вежби) 

 Дефинирање на месото. Земање проби. Проби месо за дисекција. Проби месо за   хемиски 

испитувања. Проби месо за бактериолошко испитување. Проби месо за трихиноскопија. 

Квантитативно утврдување на ткивата во трупот (дисекција на целиот труп, дисекција на 

половинка, дисекција на високо ребро, дисекција на слабинскиот исечок-лоинот).  

Органолептичко испитување.Хемиски испитувања (одредување на содржината на вода, 

масти, протеини, минерални материи, јаглени хидрати).Одредување на pH вредноста. Мерење 

на aw вредност. Утврдување на гнилежните процеси. 

12 Методи за учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на 

расположливото време 

Наставни активности:теоретска 

настава(предавања),вежби 

Други форми на активности: изработка на семинарска 

работа, индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

Настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимскаработа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни задачи  часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 
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17 Начин на оценувањe: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80бодови 

17.2 Семинарска работа/проект(презентација,писменаиусна) 10бодови 

17.3 Активности учество 10бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/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) 

19 Услови за потписи полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава или 

вежби најмногу три пати во текот на семестарот, а во 

спротивно нема право на потпис и полагање преку 

колоквиуми. 

Студентите кои што не добиле потпис, имаат право да 

го полагаат предметот преку завршно оценување на 

предвидените испитни рокови, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација на програма после секоја студиска 

година 

22 Литература 

Задолжителналитература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Ј.Х.Хју,               

Веи-Кит Нип, 

Роберт 

В.Роџерс,  

Овен А. Јанг   

Наука за месото и 

неговата примена 

Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги 

2012 

2 Р.А. Лори во 

соработка со 

Д.А.Лидвард                          

Лориевата наука за 

месото 

Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги 

2013 

3 Мин Ду, 

Ричард Ј. Мек 

Кормик 

Применета биологија 

на мускули и месо 

Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги 

2011 

4 Џозеф Кери, 

Џон Кери, 

Дејвид Ледвурд 

Преработка на месо – 

подобрување на 

квалитетот 

Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги. 

2012 

5  

Х.Л.М. 

Леливелд 

 

Прирачник за 

контрола на 

хигиената во 

прехранбената 

индустрија,  

 

Проект превод на 

1000 учебници Влада 

на РМ,  

2009 

 

 

22.2 

Дополнителналитература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Вуковиќ И. Основе технологије 

меса 

Издание на 

Универзитетот во 

Београд 

1998 

2 М.Стојановски Преработки од месо Скрипта за интерна 

употреба 

2004 

3 Б.Џинлески Одбрани Земјоделски 1981 
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лабораториски 

методи за испитување 

на месо и преработки 

одмесо 

Факултет Скопје 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет АКВАКУЛТУРА 

2 Код АМЗ-403  

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра,оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки  - Битола 

5 Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6 Академска година / семестар 

 

II година/  

IV семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Дијана Блажековиќ Димовска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Предзнаења од рибарство, биологија, 

микробиологија, зоохигиена 

10 Цели на предметната програма:  

Запознавање на студентите со аквакултурното производство и факторите и условите 

коишто влијаат врз неговиот развој 

11 Содржина на предметната програма: 

 

Теоретска настава 

Водата како основна животна средина и влијанието на физичко-хемиските карактеристики 

на водата врз водните организми. Водни екосистеми. Улогата на рибата во исхраната на 

човекот. Систематика на рибите. Анатомија и физиологија на рибите. Производство на 

риба. Аквакултурата во Р. Македонија. Видови аквакултура (екстензивна, полуинтензивна и 

интензивна аквакултура). Типови аквакултурно одгледување (рибници, лагуни, проточни 

базени, кафези). Типови рибници (ладноводни рибници, топловодни рибници). Фауна на 

дно, фитопланктон, зоопланктон, макрофитска вегетација. Изучување на синџирите на 

исхрана и меѓусебните односи на хидробионтите. Опрема за аквакултура. Производни 

системи за одгледување на водни организми (растенија, безрбетници, риби, водоземци, 

птици). Превентивни мерки за хигиена и безбедност на аквакултурните објекти. 

Ихтиотехнички, ихтиохигиенски и ихтиосанитарни мерки во аквакултурните објекти.  

 

Практична настава 

Испитување на квалитетните својства на водата (физичко – хемиски карактеристики). 

Одредување на морфометриските и меристичките карактеристики на рибите. Одгледувачки 

системи во салмоникултурата, циприникултурата и акваристиката. Планирање на 

аквакултурно производство. Модели на поликултурно производство во топловодните 

рибници. Карантин. Методи на дезинфекција на аквакултурните објекти. Техника на 

изведување на дезинфекција. Заштитни мерки при дезинфекција. Методи на исушување на 

базените.   

12 Методи на учење: индивудуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 
2 + 2 

14 Распределба на расположливото 

време 

150 

15 
Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски) семинари 

тимска работа 

 

30 часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни задачи       часови 

16.3 Домашно учење  60 часови 
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17 Начин на оценување  

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

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

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот преку колоквиуми. 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни рокови, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска програма 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач Година 

1 

Стенли Додсон Вовед во лимнологија 

(Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги) 

2009 

2 
Христовски М., 

Стојановски С. 

Биологија, 

одгледување и 

болести на рибите 

Национален форум 

за заштита на 

животните на РМ 

2005 

3 
Стевановски В. 

Слатководно 

рибарство 

Факултет за 

биотехнички науки 
2010 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач  Година 

1 
Kovačević D. 

Kemija i tehnologija 

mesa ribe 
Osijek 2001 

2 
Baltik M. 

Higiena mesa, riba, 

rakova i skolki 
Beograd 2000 

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет 
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА 

АГРОПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ 

2 Код АМЗ-404 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

5 Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6 Академска година /семестар IIгодина/IV 

семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф Д-р Љупче Кочоски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Технологии за преработка на анимални производи 

10 Цели на предметната програма: 

Вовед во основите на системите за квалитет и безбедност на храната од анимално 

потекло 

11 Содржина натеоретскиот дел на предметот: 

Вовед: Значење и примена на системите за безбедност и квалитет на животинските 

производи; Законска регулатива во ЕУ и во Македонија; Подсистеми за безбедност и 
квалитет на млекото и производите од млеко (GMP,GHP,GAP,GVP, GLP…).Системи за 
безбедност и квалитет на храната(НАССР,ВRS,ISO-9001,ISO-14001,ISO-18.001,ISO– 
22001,TQM,IMS). 
Содржина на практичниот дел на предметот (вежбите): 

Историјат и значење на НАССР системот; Принципи - начела на НАССР системот и 

развивање на НАССР планот; Опис на очекуваната употреба на производот; Опис на 

финален производ; Конструкција на проточен дијаграм на готов производ; Идентификација 

на опасностите; Одредување на ССР со помош на дрвото на одлуки; Утврдување на 

критичните граници и систем за вршење контрола на ССР; Дефинирање на корективни 

мерки кога ќе се утврди губење на контролата врз одредена ССР; Верификација и 

документација за функционирањето на НАССР системот.   

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 

14 Распределба на расоложливото 

време 

 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

Настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни задачи  

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

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

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршениспит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат право 

да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни рокови, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Ричард 

Лавли, Лори 

Кертис, 

Џуди Дејвис 

Водич за безбедност 

во исхраната 

Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги 

2010 

 

2 Љупче 

Кочоски 

Сигурносни и 

безбедносни во 

прехранбената 

индустрија 

Скрипта за интерна 

употреба 

2010 

3 Х.Л.М. 

Леливелд 

 

Прирачник за контрола 

на хигиената во 

прехранбената 

индустрија 

Проект превод на 

500 учебници Влада 

на РМ 

2009 

3     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 J.L.Lambert 

et al 

IMS -Implementacija i 

funkcionisanje 

Просвета, Нови Сад 2005 

2     

3     
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Прилог 

бр.3 

Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 

МАРКЕТИНГ НА АГРОПРЕХРАНБЕНИТЕ 

ПРОИЗВОДИ 

2 Код АМЗ-501 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра,одел) 

Факултет за биотехнички науки 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

прв циклус 

6 Академска година / 

семестар 

IIIгодина/ 

Vсеместар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Катерина Бојковска 

9 
Предуслови за запишување 

на предметот 

нема 

10 Цели на предметната програма: Запознавање на студентите со пазарот и прометот на 

агропрехранбените   производи и со основите на маркетинг концепцијата за работењето на 

трговските друштва . 

11 Содржина на теоретскиот дел на предметот: Вовед. Пазар и сегментирање на пазарот. 

Побарувачка, понуда  и цени. Голлемина,структура, облик и поделба на пазарот. 

Истражување на пазарот. Управување со маркетинг активностите. Маркетинг во 

меѓународниот промет. Теорија на пазарот на агроиндустриски производи. Теорија на 

прометот на агроиндустриски производи. Трошоци на прометот. Анализа на понудата и 

побарувачката  на анимални  производи. Анализа на пазарните односи и цените. Механизам и 

организација на пазарот на агроиндустриски производи. Пазарни институции во прометот со 

агроиндустриски производи. Светски пазар на агропрехранбените  производи Република 

Македонија во надворешно-трговската размена со агроиндустриски (посебно со 

агропрехранбени ) производи. 

Содржина на практичниот дел на предметот (вежбите): 

Вежби за сегментација на пазарот пришто ќе може да се утврди кон кои пазарни сегемнти 

можат да се насочат производите (според старосната структура, според полот итн.) односно 

кон која таргет група. 

Вежби за Однесување на потрошувачите во процесот на купување каде низ дискусија ќе се 

истакнат и посебно ќе се потенцираат факторите кои влијаат врз донесувањето на одлуки за 

купување и како потрошувачите ќе се однесуваат после чинот на купување. 

Вежби за Примена на маркетинг концепцијата во светот кој брзо се менува и согледување на 

можностите за задоволување на потребите на потрошувачите преку креирање на производ кој 

најсоодветно ќе ги задоволи потребите, желбите и барањата на купувачите а притоа 

компанијата ќе оствари највисок профит. 

Вежби за начините и можностите за формирање на конкурентски цени на прехранбените 

производи. 

Вежби за избор на соодветна стратегија на дистрибуција на прехранбени производи до 

целните пазари. 

Вежби за Промоција на производите од прехранбената индустрија преку составување на 
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рекламни пораки за два производи, нивна презентација и дискусија по однос на тоа која 

реклама е подобра и зошто. 

12 Методи на учење: 

13 Вкупен расположлив 

фонд на време 

150 часови 

14 Распределба на 

расоложливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, проектна задача, индивидуално 

учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

 

30 часови 

16 Други форми 

наактивности 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување: Континуирано преку колоквиуми или преку завршно оценување. 

17.1 Тестови 80 Бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација, писмена и 

усна) 

 

10 Бодови 

17.3 Активност и учество 10 Бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50бода 5 (пет) (F) 

                од 51до 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 100бода 10 (десет) (A) 

19 Услови за потпис и полагање 

на завршен 

испит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава или 

вежби најмногу три пати во текот на семестарот, а во 

спротивно нема право на потпис и полагање на предметот 

преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат право да го 

полагаат предметот преку завршно оценување во 

предвидените испитни рокови, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21 Методи на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Ф. Котлер, Г. 

Армстронг  

Принципи на 

маркетингот 

Проект на Владата 

на Р.М 

“Преведување  на 

500 стручни,  

научни книги и 

учебници”, 

2009 

2 Џ.Пол 

Питер, Џери 

Однесувањето на 

потрошувачите и 

Проект на Владата 

на Р.М 

2009 
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Олсон маркетиншките 

стратегии 

“Преведување  на 

500 стручни, научни 

книги и учебници”, 

3 Д. А. Акер, 

В. Кумар., 

Џорџ С. Деј 

Маркетинг 

истражување 

Проект на Владата 

на Р.М 

“Преведување  на 

500 стручни, научни 

книги и учебници”, 

2009 

 

4  Генерален 

совет на 

потрошувачи 

на Северна 

Ирска 

Маркетинг на млеко 

од аспект на 

потрошувачот   

Проект на Владата 

на Р.М 

“Преведување  на 

500 стручни, научни 

книги и учебници”, 

2010 

5 Д.Петковски 

К. Бојковска 

 

Маркетинг на 

агроиндустриските 

производи (скрипта) 

Факултет за 

биотехнички науки-

Битола 

2009 

6 А. Томин и 

др.  

Тржиште и промет 

пољопривредних 

производа 

Универзитет у 

Београду 

Пољопривредни 

факултет 

2005 

7     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 А. Томин и др.  Тржиште и 

промет 

пољопривредних 

производа 

Универзитет у 

Београду 

Пољопривредни 

факултет 

2005 

2 Ф.Котлер 

К. Кевин 

Маркетинг 

менаџмент 

Проект на Владата на 

Р.М “Преведување  на 

500 стручни, научни 

книги и учебници”. 

2009 

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет 
МЕНАЏМЕНТ НА КВАЛИТЕТОТ 

2 Код АМЗ-502 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

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

6 Академска година / семестар 

 

III година/ 

V семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. д-р Трајан Дојчиновски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10 Цели на предметната програма: 

Основна цел на предметот е да им понуди на студентие основни предзнаења  од областа 

менаџментот со квалитетот на производите од агропрехранбената индустрија 

11 Содржина на предметната програма: 
Теоретска настава (предавања): 

Основни термини во управувањето; Суштина и социјално-економска содржина на 

квалитетот во агрокомплексот; Основни карактеристики на квалитетот; Метрологијата и 

квалитетот; Управувањето со квалитетот и стандардите; Организација на управување со 

квалитетот; Јапонска филозофија во управувањето на фирмите и квалитетот на 

производите; Концепти на системот за квалитет; Образованието и квалитетот; Проценување 

на квалитетот; Планирање на квалитетот; Мотивацијата и квалитетот; Статистички методи 

и квалитетот во процесот на производството; Сертификација  на системот на квалитет; 

Управување со квалитетот на земјоделско-прехранбените производи. 

Практична настава (вежби): 

Идентификација на квалитетот на производите; Фактори од кои зависи квалитетот; 

Класификација на крактеристиките на квалитетот по важност; Методи за контрола на 

квалитетот; Мерењето и контролата на квалитетот; Зошто да се врши стандардизирање; 

Како се изработуваат стандардите; Комплементарноста на ИСО 9000 и НАССР системите; 

Основни задачи на системот на управување со квалитет; Барања за обезбедување на 

квалитет; Јапонски стил при управување на производството; Евидентирање и 

систематизирање на трошоците на квалитет; Постапка за сертификување на систем на 

квалитет; Определување на квалитетот на некои земјоделско-прехранбени производи.  

12 Методи на учење:Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на расположливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, проектна задача, 

индивидуално учење 

 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

       30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење       60 часови 
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17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

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

17.3 Активност и учество    10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема право на потпис 

и полагање на предметот преку колоквиуми. 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни рокови, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    

Година 

1 Џејмс Џ. 

Бајрлајн, 

Кенет К. 

Шнибергер и 

Доналд Д. 

Озборн 

Агроиндустриски 

менаџмент 

Академски печат 2009 

2 Миле 

Пешевски 

Управување со 

квалитетот во 

агрокомплексот 

Здружение на 

агроекономистите во 

РМ 

2003 

      

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    

Година 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет ТРОШОЦИ И КАЛКУЛАЦИИ 

2 
Код АМЗ-601 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

5 Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6 Академска година / семестар III година/ VI 

семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Катерина Бојковска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10 Цели на предметната програма: 

Запознавање со значењето на калкулациите во формирањето на цената на производите, и 

нивното влијание врз финансиските резултати од работењето на tрговските дрштва. 

11 Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Вовед во трошоците, методи за утврдување на трошоците  (калкулации), елементи на 

трошоците, поделба, утврдување и составување на калкулации во  индустријата за 

преработка на анимални производи, составување калкулации за одделни видови анимални 

призводи и утврдување цени, утврдување на показателите на успехот во агроиндустриските 

трговски друштва. 

Содржина на практичниот дел на предметот (вежбите): 

Вежби за утврдување на материјални трошоци, трошоци на амортизација, Пресметување на 

амортизација според методите на константна, прогресивна и дегресивна амортизација. 

Практична пресметка на амортизација на вкупните средства во едно претпријатие според 

законските прописи. Вежби за пресметување на ревалоризација на постојаните средства. 

Пресметување на прост и сложен интерес. Пресметување на рамна и вистинска стапка, 

интеркаларна камата и ануитет.Вежби за пресметување на варијабилни и фиксни трошоци. 

Составување на планска, корегирана и пресметковна калкулација, калкулација според 

опсегот на изработката, калкулации со специјална намена, калкулација на набавна цена, 

калкулација на продажна вредност. Вежби за пресметување на паритетна, диспаритетна, 

аналитичка и синтетичка калкулација, како и составување на микроекономски и 

макроекономски калкулации. Практична утврдување на просечните годишни трошоци на 

градежните објекти со проста и сложена каматна стапка. Вежби за составување на 

калкулација за средствата за механизација.Практично пресметување на цената на чинење на 

агропрехранбените производи.Практична примена на анализата на цената на чинење на 

агропрехранбените производи.Вежби за утврдување на показателите на успехот во 

агроиндустриските трговски друштва – финансиски резултат. 

12 Методи на учење:Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 

на време 

150 часови 

14 Распределба на 

расположливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, индивидуално учење 

15  

Форми на наставните 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 
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активности 15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација, писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3 Активност и учество  10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршениспит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава или 

вежби најмногу три пати во текот на семестарот, а во 

спротивно нема право на потпис и полагање на 

предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат право да 

го полагаат предметот преку завршно оценување во 

предвидените испитни рокови, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21 Методи на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1  Г. Л. 

Крејмер, К. 

В. Јенсен, 

Д.Д. 

Саутгејт  

 

Економика на 

земјоделството и 

агробизнис 

Проект на Владата 

на Р.М 

“Преведување  на 

500 стручни, научни 

книги и учебници” 

2012 

2 Х.Е. 

Драдмонд, 

Џ. В. 

Гудвин 

Земјоделска 

економија 

Проект на Владата 

на Р.М 

“Преведување  на 

500 стручни, научни 

книги и учебници” 

2010 

3 Петковски 

Д. 

Калкулации - 

интерна скрипта 

Факултет за 

биотехнички науки - 

Битола 

2008 

4 М. 

Миланов 

Трошоци и 

калкулации во 

земјоделството 

Факултет за 

земјоделски науки и 

храна-Скопје 

2000 

5     

  Дополнителна литература 
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22.2 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Миланов М. Практикум по 

калкулации 

Земјоделски 

факултет – Скопје 

1995 

2 Ј. Андриќ Трошкови и 

калкулација е 

полјопривредној 

производнји 

Савремена 

администрација-

Београд 

1999 

3     

4     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет МЕНАЏМЕНТ ВО АГРОПРЕХРАНБЕНАТА 

ИНДУСТРИЈА 

2 Код АMЗ-602 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки 

5 Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6 Академска година / семестар III година/  

VI семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. Д-р Драги Петковски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10 Цели на предметната програма:Да ги воведе студентите  во  основните принципи на  

менаџментот и нивната  примена во агроиндустриското производство. 

11 Содржина на предметната програма: 
Теоретска настава (предавања): 

Карактеристики на менаџментот во агроиндустријата. Агроиндустриски менаџмент и 

менаџери.Функции на менаџментот. Организирање, одлучување, управување и раководење во 

трговските друштва од агропрехранбениот сектор. Трговските друштва и агроиндустрискиот 

комплекс. Специјализација, интензификација и планирање на производството. Менаџмент со 

средствата на трудот. Менаџмент со трудот (работната сила-човечките ресурси).Менаџмент со 

производните процеси во млекарската и  месната индустрија.Менаџмент со трошоците во 

агропрехранбените Т.Д. 

Практична настава (вежби): 

 Основање и организација на управувањето во претпријатијата. Специјализација и 

интенсификација на производството. Избор на оптимална производна структура. Утврдување 

на економска оправданост при купување на технолошката опрема. Организација и економика 

на транспортот. Нормирање на трудот. Аналитичка процена на работните места и распределба 

на плати. Содржина на бизнис план. Содржина на годишниот производно-финансиски план. 

Оперативно планирање. 

12 Методи на учење: 

13 Вкупен расположлив 

фонд на време 

150 часови 

14 Распределба на 

расоложливото време 

 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретсканастава 30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски, 

аудиториски)семинаритимска работа 

30 часови 

16 Други форми 

наактивности 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување: Континуирано преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација, писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18 Критериуми за до 50бода 5 (пет) (F) 
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оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

    од 51до 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 100бода 10 (десет) (A) 

19 Услови за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава или вежби 

најмногу три пати во текот на семестарот, а во спротивно нема 

право на потпис и полагање на предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат право да го полагаат 

предметот преку завршно оценување во предвидените испитни 

рокови, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се 

изведува наставата 

Македонски јазик 

21 Методи на следење на 

квалитетот на  

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред

. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Б. Џејмс 

Ш.Кенет 

Принципи на 

агроиндустрискиот 

менаџмент 

Проект на Владата на 

Р.М “Преведување  на 

500 стручни, научни 

книги и учебници”. 

2009 

3 Пол Г. 

Фарнам 

Економија за 

менаџери 

Проект на Владата на 

Р.М “Преведување  на 

500 стручни, научни 

книги и учебници”. 

2009 

1 Д.Петковски Менаџмент во 

агропрехранбената 

индустрија 

(скрипта) 

Факултет за 

биотехнички науки-

Битола 

2008 

2 Д.Петковски 

Н.Јанкуловск

и 

Менаџмент во 

агропрехранбената 

индустрија 

(практикум) 

Факултет за 

биотехнички науки-

Битола 

2007 

3     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред

. 

Бр. 

Автор Наслов  Издавач Година 

2 L.Branko 

S.Kenneth 

O.Donald 

Moderni agrobiznis 

nenaxment 

MBA PRES-

BEOGRAD 

2002 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет МАШИНИ И ОПРЕМА ЗА ПРЕРАБОТКА НА 

АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ 

2 Код АМЗ-603 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки-Битола 

 

5 Степен (прв, втор, третциклус) прв циклус 

6 Академскагодина / семестар 

 

II година/ 

III семестар 

7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. д-р Вангелица Јовановска 

9 Предусловизазапишувањенапред

метот 

Нема 

10 Целинапредметнатапрограма: 

Запознавање со машините и опремата за преработка на анимални производи во 

биотехниката. 

11 Содржина на предметната програма: 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Општи поими во биотехниката, Принципи на работа на уредот за машинско молзење, 

Постапки на млекото по молзење, Примање на млекото во млекарите ,Цевководи во 

млекарите, Термичка обработка на млекото, Евапорирање на млекото, Машини и опрема за 

ладење на млекото, Опрема за производство на јогурт, путер и маја, Машини и опрема за 

примарно производство на месо, Машини и опрема за зашеметување на кланични животни, 

Опрема за искрвавување, Машини и опрема за дерење и опрлување, Машини и опрема за 

расечување на трупови, Машини и опрема за иситнување, мелење и обескоскување, 

Машини и опрема за мешање на полнежна маса, Машини и опрема за осолување и 

саламурење, Машини и опрема за топлотна обработка на месо и месни производи; 

Содржина на практичниот дел на предметот (вежби): 

Анализа на погонски и работен дел на машината за молзење, Машинско молзење на говеда, 

овци и кози, Обработка на млекото, Цистерни, резервоари и индикатори, Машини за 

пастеризација, стерилизација, термализација, Ладилни машини и инсталации, Линии за 

предтретман на млекото и за добивање на краен производ, Механичко и електрично 

зашеметување, Вакуум (шуплив) нож, Дерење, шурење и опрлување, Видови на 

електрични пили (трион), Мешање и дозирање на полнежна маса, Осолување на месо и 

риба, Автоклави и дупликатори, Машини за ладење на месото и месните производи; Посета 

на преработувачки капацитети; 

12 Методи на учење: Power-point презентации, интерактивна настава и вежби, теренска 

настава, часови за неделни консултации 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часа 

14 Распределба на расположливото 

време 

 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

Настава 
30часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 

16.3 Домашноучење 70 часови 

17 Начин на оценување:Изработка и презентација на семинарски труд, два колоквиуми 

(ослободување на испит)  и писмен испит за неположени колоквиуми 
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17.1 Тестови 80бодови 

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

17.3 Активност и учество 10бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

0 до 50 бода 5 (пет) (F) 

Од51до 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

спроведување на евалуација 

22 Литература: 

Задолжителналитература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Питер 

Валстра, Јан 

Т. М. Вутерс, 

Том Ј. Гертс 

 

Наука и технологија на млеко Ars Lamina 2011 

 

2 Ј. Х. Хју, Веи 

Кит Нип, 

Роберт В. 

Роџерс, Овен 

А. Јанг 

Наука за месото и негова 

примена 

Ars Lamina 2011 

3 Јовановска В. Познавање и користење на 

машините, апаратите и опремата 

за добивање на млеко – 

Авторизирани предавања 

Факултет за 

биотехнички 

науки Битола 

2002 

4 Јовановска В. Познавање и користење на 

машините, апаратите и опремата 

за добивање на месо – 

Авторизирани предавања 

Факултет за 

биотехнички 

науки Битола 

2002 

5 Јовановска В.  Машини и опрема за преработка 

на анимални поизводи – 

Авторизирани предавања 

Факултет за 

биотехнички 

науки Битола 

2008 

     

     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Спасо 

Манчев                      

 

 

Познавање и користење на 

машините, апаратите и опремата 

за добивање на млеко 

ФБН-Битола 2002 

2 Спасо 

Манчев 

Познавање и користење на 

машините, апаратите и  опремата 

во индустријата за месо  

ФБН-Битола 2002 

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет ОСИГУРУВАЊЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 

АГРОПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА 

2 Код АМЗ-701 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска програма 

(единица, односно институт, 

катедра,одел) 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

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

6 Академска година/семестар IV година/ 

VII семестар 
7. Бројна

ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. д-р Трајан Дојчиновски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10 Цели на предметната програма: 

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од областа на осигурувањето во 

системот на економските науки, воведните основни поими на осигурувањето, аспектите на 

економските штети, превенцијата и осигурувањето. 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања): 

Осигурување - поим, суштина и развој; Преглед на осигурувањето и концептите за 

управување со ризици; Осигурителната индустрија и вообичаените осигурителни договори;  

Видови на осигурување; Лица и документи во осигурувањето; Организација и институции 

на осигурувањето, Средства на осигурувањето, Основни поими на соосигурувањето и 

реосигурувањето; Посебни видови на осигурување и Осигурувањето во РМ. 

Практична настава (вежби): 

Елементи на осигурувањето во агрокомплексот; Ризици во осигурувањето; Премии на 

осигурување; Осигурнина и ликвидација на штети; Средства на на осигурувањето; 

Институции за осигурување - осигурители; Осигурување на посеви и плодови; Осигурување 

на тутун; Аналитички приказ на направени штети; Осигурување на животни; Осигурување 

на имотот во прехранбената индустрија. 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150часови 

14 Распределба на расположливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски 

вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, проектна задача, 

индивидуално учење 

15 Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

Настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски) семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 
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17.1 Тестови 80 бодови 

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

17.3 Активностиучество 10 бодови 

18 Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

 

 

 

 

До 50 бода 5 (пет) (F) 

Од 51до 60 бода 6(шест) (E) 

Од 61до 70 бода 7 (седум) 

(D) 

Од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 

Од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 

Од 91до 100 бода 10 (десет) 

(A) 

19 Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во 

текот на семестарот, а во спротивно нема 

право на потпис и полагање на предметот 

преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, 

имаат право да го полагаат предметот преку 

завршно оценување во предвидените 

испитни рокови, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 George E. 

Rejda 

Principles of Risk 

Management and Insurance 

 Prentice 

Hall 

2008 

2 Трајан 

Дојчиновски 

Осиурување на 

земјоделството 

Факултет 

за туризам 

и 

угостителс

тво, Охрид 

2007 

 

 

22.2 

Дополнителналитература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 
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Прилог бр.3 Предмет на програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет 
СМЕТКОВОДСТВО ВО АГРОБИЗНИС 

2 Код АМЗ-702 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

 

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

6 Академска година/семестар 

 

IV година / 

VII семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Николче Јанкуловски  

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10 Цели на предметната програма: 
Оспособување на студентите за практично изготвување на финансиските извештаи во 

трговските друштва 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања): 

Сметководството во современи услови на стопанисување, нови цели и задачи во 

сметководсвотото, биланси во трговските друштва, сметководство на тековните (обртните) 

средства, вкупен финансиски извештај. 

Практична настава (вежби): 

Практични вежби за составување на билански во претпријатијата (биланс на состојба и 

биланс на успех), анализа на билансите и работењето на претпријатијата. 

Практични вежби по однос на основните и обртните средства во претпријатието.   

Практични вежби по однос на анализа на финансиски извештај на одредено претпријатие. 

12 Методи на учење: 

Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на време 150 часови 

14 Распределба на расложливото време Наставни активности и други форми на 

активности 

15 Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

Настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски) семинари 

тимскаработа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценувањe :  

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа / проект (презентација, 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

До 50бода 5(пет)(F) 

Од 51до60бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање 

на завршен 

испит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава или 

вежби најмногу три пати во текот на семестарот, а во 

спротивно нема право на потпис и полагање на предметот 

преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат право да го 

полагаат предметот преку завршно оценување во 

предвидените испитни рокови, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21 Методи на следење на 

квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Вајлд, Шо, 

Чиапета 

Основни сметководствени 

принципи 

Академски 

печат 

2010 

2 Јанкуловски Н. Сметководство во 

агробизнисот, интерна 

скрипта 

Факултет за 

биотехнички 

науки Битола 

2013 

 

 

22.2 

Дополнителналитература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Здравко 

Здравковски 

Сметководство –учење и 

практика 

Економски 

факултет, 

Прилеп 

2004 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет АГРОБИЗНИС МЕНАЏМЕНТ 

2 Код АМЗ-801 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма 

(единица, односно институт, 

катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

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

6 Академска година / семестар 

 

IV година, 

VIII семестар 
7 Број на ЕКТС 

Кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Катерина Бојковска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

 

10 Цели на предметната програма: 

Предметот има за цел на студентите  да им ги презентира основите на агробизнисот како 

дел од менаџерскиот процес во трговските друштва од областа на агропрехранбениот 

сектор. 

11 Содржина на предметната програма: 
Теоретска настава (предавања): 

Вовед; Дефинирање на агробизнисот, агроиндустрискиот комплекс и агробизнисот; 

Големина и значење на агробизнисот; Планирање на агробизнисот; Oрганизирање на 

агробизнисот; Tипови на агробизниси; Aгробизнисот во примарното производство; 

Преработувачката индустрија како дел од примарното производство; Преработувачката 

индустрија како дел од агробизнисот; Маркетинг, менаџмент и информативен систем во 

агрокомплексот; Tрансферот на технологии во равојот на агропрехранбениот сектор и 

агробизнисот. 

Практична настава (вежби): 

Делокруг на активностите на агробизнис менаџерите; Чекори на решавање на проблемите 

во агробизнисот; Фази на анализа и донесување на одлуки во агробизнисот; 

Профитабилност во агробизнисот; Мерење на ризикот во агробизнисот; Општ модел на 

агромаркетинг; Менаџментот и неговата примена во агробизнисот во РМ; Упатства за 

анализа на пазарот и деловно финансиско планирање во агробизнисот; Пазарна анализа во 

агробизнисот; Деловно производно операции во агробизнисот. 

12 Методи на учење: 

Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на 

расположливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, проектна задача, 

индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

Настава 

       30 

часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски) семинари 

тимска работа 

30 

часови 

16 Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  
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16.2 Самостојни задачи 30 

часови 

16.3 Домашно учење 60   

часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови  80 бодови 

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

17.3 Активност и учество    10бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот 

на семестарот, а во спротивно нема право на 

потпис и полагање на предметот преку 

колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку 

завршно оценување во предвидените испитни 

рокови, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на  

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Џејмс Џ. 

Бајрлајн, Кенет 

К. Шнибергер и 

Доналд Д. 

Озборн 

Принципи на 

агроиндустрискиот 

менаџмент 

Проект на Владата 

на Р.М 

“Преведување  на 

500 стручни, 

научни книги и 

учебници” 

2010 

2 Трајан 

Дојчиновски 

Агробизнис 

менаџмент 

Факултет за 

биотехнички науки 

- Битола 

2008 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет 
ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ 

2 Код АМЗ – 802 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки – Битола 

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

6 Академска година/семестар 

 

III година, VI 

семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

7 

8 Наставник Доц. д-р Николче Јанкуловски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10 Цели на предметната програма: 

Студентите да се стекнат со продлабочени знаења за најважните видови на активни, 

пасивни и неутрални банкарски работи, да ги усвојат современите методи за управување со 

средствата, ликвидноста, обврските и капиталот на трговските друштва и банките, и да 

стекнат спсобности за анализа на конкретни проблеми од деловната политика на деловните 

банки. На оваа студиска насока студентите ќе се стекнат и со продлабочени знаења од 

јавните финансии, преку анализа на современите даночни системи, карактеристиките на 

одделните јавни давачки  и буџетскиот процес, како и да бидат способни да ги анализираат 

ефектите на фискалната политика.  

11 Содржина на предметната програма: 
Теоретска настава (предавања): 

Вовед во финансискиот менаџмент; Финансиска функција во претпријатијата;Деловни 

финансии и организациони облици;Финансиска политика; Финансиска стратегија и 

тактика; Финансиска анализа и планирање; Финансиски извештаи; Aнализа на 

финансиските показатели;Избор на инвестициони проекти;Долгорочни и краткорочни 

вложувања; Финансиски пазар; Хартии од вредност на пазарот на капитал; Девизен пазар и 

девизен курс;Финансирање на претпријатието; Финансиска актива; Самофинансирање; 

Кредитирање; Специфично финансирање; Заеднички вложувањa; Учество на 

претпријатијата во платниот промет во земјата и странство. 

Практична настава (вежби): 

Односот на финансиската функција кон останатите деловни функции; Принципи на 

финансиската политика; Правила на финансирање; Изготвување на биланс на успех; 

Изготвување на биланс на состојба; Извештај за текот на готовината; Показатели за анализа 

на ликвидност, задолженост и профитабилност; Анализа и оценка на бонитетот на 

претпријатието; Пресметување на идна вредност на денес вложените средства и сегашна 

вредност на идна сума; Метод на нето сегашна вредност; Метод на интерна стапка на 

избор; Метод на враќање на долгорочно вложените средства; Метод на сметководствена 

стапка на рентабилност; Организациони форми за делување на финансискиот пазар; Систем 

на девизни курсеви; Видови на финансирање на претпријатието. 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150часови 

14 Распределба на расположливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски 

вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, проектна задача, 

индивидуално учење 
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15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

15 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 25часови 

16.3 Домашно учење 90часови 

17 Начин на оценување: 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Тестови            80   бодови 

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

17.3 Активности учество            10   бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до50бода 5 (пет) (F) 

од51до60бода 6(шест) (E) 

од61до70бода 7 (седум) (D) 

од71до80бода 8 (осум) (C) 

од81до90бода 9 (девет) (B) 

од91до100бода 10 (десет) (A) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот 

на семестарот, а во спротивно нема право на 

потпис и полагање на предметот преку 

колоквиуми. 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку 

завршно оценување во предвидените испитни 

рокови, во текот на годината 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонскијазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителналитература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Стенли Б. Блок, 

Џефри А. Харт   

Основи на 

финансиски 

менаџмент 

Глобал 

комуникации, 

Скопје 

2008 

2 Јанкуловски Н. Финансиски 

менаџмент во 

земјоделството -

интернаскрипта 

Факултет за 

биотехнички науки 

- Битола 

2008 

 

 

22.2 

Дополнителналитература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 ФредерикС.Миш

кин 

Економија на пари, 

банкарство и 

финансиски пазари 

МАГОР 2009 
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Листа на изборни предмети -  зимски семестар: 
 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 

2 
 

Код 

 

АМИ -302-1 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска програма 

(единица, односно институт, 

катедра,оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки-Битола 

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

6 Академска година / семестар 

 

II година/ 

III семестар  
7 Број на ЕКТС 

Кредити 

6 

8 Наставник м-р Елена Китановска-Ристоска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Нема 

10 Цели на предметната програма: 

Оспособување на студентите со основни јазични елементи и стручен вокабулар кој ќе им 

помогне во совладување на поими со кои ќе се среќаваат во текот на студиите а и понатаму 

како професионалци во дејноста со која ќе се занимавват.  

11 Содржина на предметната програма: 

Содржина на теоретска настава (предавања): 

Предметната програма по предметот Англиски јазик покрај другото содржи и: 

- глаголски времиња 

- глаголски конструкции (индиректен говор, пасивни реченици, зависни реченици- 

временски, условни и др.) 

- стручен вокабулар инкорпориран во текстови кои обработуваат стручна тематика. 

Содржина на практична настава (вежби): 

Студентите самостојно извршуваат граматички задачи кои се поврзани со глаголските 

времиња и други синтаксички елементи. Граматичките вежби подразбираат утврдување на 

знаењата поврзани со минатите времиња, како и типовите реченици карактеристични за 

Англискиот јазик (Pаstsimple, pastcontinuous, present perfect, presentperfectcontinuous, 

pastperfect, pastperfectcontinuous, conditionalsentences, sibjunctive, passivevoice etc) 

Студентите исто така се вклучуваат во усна комуникација преку конкретни јазични 

ситуации кои се однесуваат на елементи од стручната тематика. На таков начин го 

осигуруваат нивото на стручен вокабулар коешто го стекнале во текот на предавањата. 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на расоложливото 

време 

Наставни активности : теоретска настава 

(предавања), вежби 

Други форми на активности: изработка на 

семинарска работа, индивидуално учење 

15 Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

Настава 

  30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми наактивности 16.1 Проектни задачи  
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16.2 Самостојни задачи 20часови 

16.3 Домашно учење 70часови 

17 Начин на оценување 

континуирано -преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови   80бодови 

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

17.3 Активност и учество   5 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 51бод 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен 

Испит 

Редовниот студент  може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот 

на семестарот, а во спротивно нема право на 

потпис и полагање преку колоквиуми  

Студентите кои што не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување на предвидените испитни рокови, 

во текот на годината 

 

20 Јазик на кој се изведува наставата Англиски и македонски 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Поповска English in Agriculture Факултет за 

биотехнички науки-

Битола 

2003 

2 Murgoski 

Zoze 

 

English Grammar with 

Contrastive Notes on 

Macedonian, 

Skopje 1997 

3     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Тomson and 

Martinet 

English Grammar Oxford University 

Press 

2001 

2 /// Oxford Advanced 

Dictionary of Modern 

Englsih 

Oxford University 

Press 

2000 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК II 

2 Код AMI-302-2 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6 Академска година / семестар 

 

II година /  

III семестар 

7 Број на ЕКТС 

Кредити 

6 

8 Наставник м-р Јасмина Пресилска, лектор 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Положен Француски јазик 1 

10 Цели на предметната програма:  

Продлабочување на знаењата од францускиот јазик и негово континуирано изучување на 

јазикот во три насоки: јазични цели, граматика и изучување на француската култура 

преку споредби со македонската култура и цивилизација. 

11 Содржинанапредметнатапрограма: 

Теоретска настава (предавања) 

Grammaire: Passé composé et imparfait, articles partitifs, mots exprimant la quantité, durée et 

succession, structures de caractérisation, présent progressif-futur proche-passé récent, fréquence 

et continuité, les pronoms compléments d‟objet direct, les pronoms compléments d‟objet 

indirect. 

Vocabulaire: descriptions physique et psychologiques, changements et évolutions, aventure et 

explorations, nourriture et repas, paysages, couleurs, le climat, accident et incidents, 

l‟entreprise : professions et activité, réussites et échecs, situations d‟urgence, la sante, la 

communication, la technologie. 

Situations orales: raconter au passé, décrire des changements, situations propres à la nourriture 

et au restaurant, raconter un incident, exprimer la ressemblance et la différence, situation 

pratique du voyage (informations, réservations, annulations, etc.), commentaires de tableaux et 

de titre de presse, exprimer la volonté et l‟obligation, interdire, demander/donner la permission, 

féliciter, rassurer, expliquer un fonctionnement. 

Практична настава (вежби) 

Situations écrites: Faire le récit d‟une journée de vacances, rédiger une carte postale de 

vacances, faire un récit de voyage (itinéraire, incident, commentaires). 

Civilisation: idée et objets mythiques dans les décennies 70, 80, 90. les Français et la 

nourriture, paysage de France, information sur les prix, les salaires, les habitudes des Français, 

les lieux d‟information, police-pompiers-SAMU, etc., les Français et la santé, le projet 

technologique Eurêka, le Futuroscope de Poitiers. 

12 Методи на учење: 

Според Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање 

на прв циклус студии на универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14  

Распределба на 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (вежби) 
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расположливото време Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, домашна работа, 

индивидуално учење 

15  

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

Настава 

30часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

16.1 Проектни задачи 20 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 50часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација, писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3 Активност и учество  10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 
Според правилникот за ЕКТС на 

универзитетот „Св. Климент Охридски” – 

Битола. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Француски 

21 Методи на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација и Надворешна евалуација  

22. Литература  
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Насловна наставниот предмет ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК II 

2. Код AMИ-302-3 

3.    Студиска програма Агроменаџмент 

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

 
Факултет за биотехнички науки – Битола 

5. Степен (прв, втор,трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година /семестар II година/  

III семестар 

7. Бројна 

ЕКТСкредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Валентина Илиева 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

положен испит по предметот Германски јазик 1 

10. Целина предметнатапрограма (компетенции): 

Совладување на вештините читање, разбирање при слушање, говерење и пишување на 

германски јазик ниво А 1 . 
11. Содржина на предметната програма 

Privatreise, Verkehrsmittel, Argumente,Vor- undNachteile, einfacheunderweitertePreisangabe: 

ImAlltag und ImBeruf; Lebensmittel, 

MengenundHäufigkeit,VerpackungenImAlltag,Warenbestellung,Menge, Preis,Liefertermin, 

Kommunikationsarten:Mail, Telefon, Fax, Brief- ImBeruf; 

Wegbeschreibung, Ziele inder Großstadt,Sehenswürdigkeiten,OrientierungundWegbeschreibungim 

Firmengebäude,AnmeldunganderRezeptionimBeruf; Uhrzeitinformell,Zeitpunktangeben, Termineund 

Besorgungen imAlltag, Termine verschieben, absagen, delegieren,Umstellung der Terminplanung, 

Terminerfüllung, Kleidungkaufen, Farben, Ablehnungoder Akzeptanz begründen-

imAlltag,Computerkurs- Schreibtisch nach Termin, Preisund Intensitätbewerten,Buchungs-

/Kaufentscheidung-ImBeruf; Glückwunsch zum Geburtstag,Berufliche 

undfamiliäreGlückwünscheimAlltagundimBeruf 

Содржина на предметната програма (вежби): 

Privatreise, Verkehrsmittel, Argumente,Vor- undNachteile, einfacheunderweitertePreisangabe: 

ImAlltag und ImBeruf; Lebensmittel, 

MengenundHäufigkeit,VerpackungenImAlltag,Warenbestellung,Menge, Preis,Liefertermin, 

Kommunikationsarten:Mail, Telefon, Fax, Brief- ImBeruf;Wegbeschreibung, Ziele inder 

Großstadt,Sehenswürdigkeiten,OrientierungundWegbeschreibungim 

Firmengebäude,AnmeldunganderRezeptionimBeruf; Uhrzeitinformell,Zeitpunktangeben, 

Termineund Besorgungen imAlltag, Termine verschieben, absagen, delegieren,Umstellung der 

Terminplanung, Terminerfüllung, Kleidungkaufen, Farben, Ablehnungoder Akzeptanz begründen-

imAlltag,Computerkurs- Schreibtisch nach Termin, Preisund Intensitätbewerten,Buchungs-

/Kaufentscheidung-ImBeruf; Glückwunsch zum Geburtstag,Berufliche 

undfamiliäreGlückwünscheimAlltagundimBeruf 

 

12. Методи научење интерактивна, комуникативна метода 

13. Вкупен расположлив фондна време 150часови 

14. Распределба на расположливото време  

15. Формина наставните 15.1 Предавања-теоретсканастава 30 часови 
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активности 15.2 Вежби (лабараториски, 

аудирориски),семинари,тимска 

работа 

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1 Проектни задачи 20 часови 

  
16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 

17. 

Начинна оценување  

17.1 Тестови 80бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
10бодови 

17.3 Активности учество 10бодови 

18. 
 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60бода 6 (шест)(Е) 

од 61 до 70бода 7 (седум)(D) 

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

од 91 до 100бода 10(десет)(A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

Редовно посетена настава, најмногу до 3 отсуства 
за време на целиот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата германски и македонски јазик 

21. 
Метод на следење наквалитетотна 
наставата 

резултатот на студентите 

22. 

Литература  

 
 
 
 

 

22.1 

 
Задолжителна литература  

 
Ред. 

број 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

 
1. 

NorbertBecker und Jörg 
Braunert 

 
Alltag, Beruf&Co. 1 

 
Hueber Verlag 

 
2008 

 
2. 

Dr. Norbert Becker und Dr. 

Jörg Braunert 

Alltag, Beruf & Co. 1  CD Hueber Verlag 2008 

 
3.     

 
 
 
 
 
22.2 

Дополнителналитература : разни списанија итекстови од интернет 
 
Ред. 

број 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

 
1. 

Dr. Norbert Becker und Dr. 

Jörg Braunert 

Alltag, Beruf & Co. 1  CD  Dr. Norbert 

Becker und Dr. 

Jörg Braunert 
 

2.     
 

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет МАТЕМАТИКА 

2 Код АМИ-303 

3 Студиска програма Агроменаџмент  

4 Организатор на студиска 

програма 

(единица односно институт, 

катедра, оддел) 

 

 

Факултет за биотехнички науки Битола 

 

5 Степен (прв,втор,третциклус) Прв циклус 

6 Академска година/семестар 

 

II година /  

III семестар 
7 Број на ЕКТС 

Кредити 

6 

8 Наставник Проф.д-р Виолета Маневска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10 Цели на предметната програма: 
Основната цел на овај предмет е студентите да се стекнат со основни математички знаења 

кои ќе им овозможат континуирано следење на наредмите математички теми, како и 

полесно совладување на другите научни дисциплине во кои се користи математиката. 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања): 

Предметот ги опфаќа  следните подглавија и теми и тоа:елементи од линеарна алгебра, 

елементи од векторска алгебра, основни функции, диференцијални равенки, изводи од 

диференцијални равенки, функции, интеграли и сл. 

Практична настава (вежби): 

Вежби од делот на линеарна алгебра, практични вежби за векторска алгебра, решавање на 

диференцијални равенки, вежби за пресметување на изводи од диференцијални равенки, 

пресметување на интеграли. 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на расположливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, 

проектназадача,индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

Настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектн изадачи  

16.2 Самостојни задачи   30 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80бодови 

17.2 Семинарскаработа/проект(презентација,писменаиусна) 10бодови 

17.3 Активности учество 10бодови 

18 Критериуми за 

оценување(бодови/оценка) 

 

До 50 бода 5(пет)(F) 

Од 51 до 60 бода 6(шест)(E) 

Од 61 до70 бода 7(седум)(D) 



ЕЛАБОРАТ АГРОМЕНАЏМЕНТ - I (Прв) Циклус на студии 

 

84 

 

  

 

 

 

Од 71 до 80 бода 8(осум)(C) 

Од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

Од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат право 

да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни rokovi, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот 

на наставата 

Интерна евалуација преку анкетни прашалници 

22 Литература 

Задолжителналитература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Глин Џејмс Математика на 

модерен инженеринг 

Арс Ламина 2009 

2 Маневска 

В. 

Авторизирани 

предавања 

Факултет за 

биотехнички науки 

2008 

     

3     

 

 

22.2 

Дополнителналитература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1     

2     

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет 
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОНИ 

СИСТЕМИ ВО БИОТЕХНИКАТА 

2 Код МИ-304 

3 Студиска програма 
Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки Битола 

 

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

6 Академска година / семестар 

 

II година/ 

III семестар 
7. Број на ЕКТС 

Кредити 

6 

8 Наставник 
Доцент д-р Благој Ристевски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10 Цели на предметната програма: 

Основна цел на информатиката е да студентитесе запознаат со работата на компјутерите 

и нивнотот користење во текот на образовниот процес и понатаму во текот на животот и 

работењето 

11 Содржина на теоретската настава (предавања): 

Основи на информатиката, основни поими, компјутери, програмски систем на 

компјутерите, персонални компјутери, оперативен систем MS Windows, Word for 

windows. 

Содржина на практична настава (вежби): 

Вежби за утврдување на основните поими на Windows, вежби за MSOffice (Word, Excel, 

PowerPoint, Access), вежби за основно пребарување на Интернет.  

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на расложливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски 

вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, индивидуално 

учење 

15 Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

Настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценувањe : Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови     80 бодови 

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

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен 

испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот 

на семестарот, а во спротивно нема право на 

потпис и полагање на предметот преку 

колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку 

завршно оценување во предвидените испитни 

rokovi, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Артур М. 

Леск 

Вовед во 

биоинформатика 

Ад Вербум Скопје 2010 

2 Виолета 

Маневска 

Авторизирани 

предавања 

Факултет за 

биотехнички науки 

Битола 

2008 

3     

4     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1     

2     

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус настудии 

1 Наслов на наставниот предмет ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА НА 

ЛАДЕЊЕ И ГРЕЕЊЕ 

2 
Код 

АМИ-305 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска програма 

(единица, односно институт, 

катедра,оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки-Битола 

 

5 Степен (прв, втор, третциклус) прв циклус 

6 Академска година / семестар 

 

II година/ 

IIIсеместар 
7. Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник 
Проф. д-р Вангелица Јовановска 

9 Предуслови за запишување на предметот 
Основни предзнаење на физика, математика 

и информатика 

10 Цели на предметната програма: 

Запознавање на студентите со термодинамиката, греењето и ладењето со посебен осврт 

кон примената на Техниката на ладење и греење во прехрамбената индустрија 

11 Содржина на предметната програма: 

Термотехнички основи, Прв и втор закон на термодинамиката, Кружни циклуси (идеални 

гасови), Реални гасови, Размена на топлина, Премин на топлина, Размена на маса, 

Топлиноразменувачи, Изгорување, Греење, Ладење, Ладилни медиуми како работни тела, 

Видови ладилни постројки и основни и помошни елементи кај нив. 

Содржина на практичниот дел на предметот (вежби): Основни термини, поими и 

дефиниции во термодинамиката, Clapeyron-оваравенка на состојба на идеален гас, Гасни 

смеши од идеални гасови, Термодинамички процеси, Carnot-овдесен кружен циклус, 

Rankine-Clausis-овкружен циклус, Размена на топлина и маса, Истосмерни и 

противсмерни топлино разменувачи, Согорување на гасни горива, Согорување на тврди и 

течни горива, Идеална ладилна компресорска постројка во влажна пареа, Ладилна 

компресорска постројка со експанзионен вентил, Ладилна компресорска постројка со 

подладилник, Ладилна компресорска постројка со суввсис; Посета на преработувачки 

капацитети. 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

14 Распределба на расоложливото време Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава 

(лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на проектна задача, 

индивидуално учење 

15 Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-

теоретска 

Настава 

30часови 

15.2 Вежби(лаборатори

ски 

аудиториски)семи

нари 

тимска работа 

 

30 часови 

16 Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  



ЕЛАБОРАТ АГРОМЕНАЏМЕНТ - I (Прв) Циклус на студии 

 

88 

 

 

 

 

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80бодови 

17.2 Семинарскаработа/проект (презентација, писмена и усна) 10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18 Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

 

 

 

 

0 до 50бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 

од 61  до70 бода 7(седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

Од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 

Од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

19 Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовниот студент може да 

отсуствува од настава или вежби 

најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема 

право на потпис и полагање на 

предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле 

потпис, имаат право да го полагаат 

предметот преку завршно оценување 

во предвидените испитни рокови, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетотна 

наставата 

Самоевалуација на програмата после 

секоја студиска година 

22 Литература: 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

 Р.Пол Сингх, 

Денис Р. 

Хелдман, 

 

Вовед во прехрамбено 

инженерство 

Ars Lamina 2011 

1 Вангелица 

Јовановска 

Авторизирани 

предавања по Техника 

и технологија на 

ладење и греење 

Универзитет 

„Св. Климент 

Охридски“-

Битола 

2008 

2 Вангелица 

Јовановска 

Збирка задачи по 

техника на ладење и 

греење 

Универзитет 

„Св. Климент 

Охридски“-

Битола 

2010 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 D.Kozic, 

V.Bekavac, 

B.Vasiljcevi 

Прирачник по 

термодинамика 

Машински 

факултет-

Београд 

2000 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 
БИОХЕМИЈА 

2 Код АМИ-306 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

прв циклус 

6 Академска година / семестар II година/ III 

семестар 
7 Број на ЕКТС 

Кредити 

6 

8 Наставник Проф. Д-р Јованка Тутеска 

Доцент Д-р Мила Арапческа 

9 Предуслови за запишување 

на предметот 

 

Предзнаење од Биологија и Хемија 

10 Цели на предметната програма:  

Запознавање со: неорганските и органските состојки во живите организми, основните 

биохемиски процеси кои се одвиваат во живите организми и биохемија на месо и млеко 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања) 

Вовед, Биохемијата како наука, Задачи на биохемијата како наука и нејзиниот однос спрема 

другите науки, Вода и минерални материи, Јаглени хидрати, Класификација на јаглените 

хидрати, Моносахариди (општи особини, типови на изомерија, поделба на моносахаридите, 

Деривати на моносахаридите, Олигосахариди , Полисахариди), Протеини, Аминокиселини 

(особини; поделба) Пептиди, Протеини (особини; структура и конформација), Поделба на 

протеините, Прости белковини (албумини, глобулини, протамини, хистони, проламини, 

глутелини и др.), Ензими, Биохемиски процеси во организмот на животните Витамини, 

Биохемија на месото и млекото во различни периоди на обработката и преработката, како и 

биохемиски процеси во готовите производи 

Практична настава (вежби) 

Воведна вежба - запознавање со биохемиската лабораторија, опрема и садови, Начини на 

изразување на составот на растворите, Колоидни раствори и испитување на нивните 

особини, Докажување на некои минерални матери, Реакции на моносахаридите 

(Редукциони проби; Однесување на моносахаридите кон бази и киселини), Испитување на 

биохемиските особини на олигосахаридите и полисахаридите, Испитување на општите 

особини и составот на мастите, Реакции на глицерол и докажување на холестерол, Реакции 

на таложење на протеините, Обоени реакции на протеините, Испитување на составот и 

општите особини на на сложените протеини, Испитување на општите особини на ензимите, 

Докажување на дејството на ензимите 

12 Методи на учење:Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 

на време 

150 часови 

14  

Распределба на 

расположливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, индивидуално учење 

15  

Форми на наставните 

15.1 Предавања-теоретска 

Настава 

30 часови 
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активности 15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација, писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3 Активност и учество  10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен 

испит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на семестарот, 

а во спротивно нема право на потпис и полагање на 

предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат право да 

го полагаат предметот преку завршно оценување во 

предвидените испитни rokovi, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов Издавач Година 

1 Нелсон Д.Л., Кокс 

М.М.  

Ленинџер – 

Принципи на 

Биохемијата 

Микена - Битола 2011 

2 Тутеска Ј. Биохемија –

авторизирани 

предавања 

Универзитет 

„Св.Климент 

Охридски“ – Битола 

2005 

3. 

Тутеска Ј. 
Практикум за 

вежби по биохемија 

Универзитет 

„Св.Климент 

Охридски“ – Битола 

2005 

4. Џекова-Стојкова 

СА., Корнети ПЃ., 

Тодорова ББ., 

Трајковска СК 

 

 

 

Биохемија 

Универзитет 

„Св.Кирил и Методиј“ 

– Скопје 

1995 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    

Година 

1     

2     



ЕЛАБОРАТ АГРОМЕНАЏМЕНТ - I (Прв) Циклус на студии 

 

91 

 

3     

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА 

ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

2 
Код АМИ-307 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

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

6 Академска година / семестар 

 

II година/  

III семестар 
7. Број на ЕКТС 

Кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Катерина Бојковска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10 Цели на предметната програма: 

Запознавање со значењето, принципите и методите на анализата на фармата 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (Предавања): 

Поим,преглед и цел на анализата; Функции на аналитичкото испитување; Извори на 

податоци; Изразување на податоци; Методи на анализа; Видови на споредувања; Видови 

на анализа; Применета анализа на работењето на претпријатијата ;  Методологија 

на анализата на работењето на претпријатијата; Анализа на резултатите на работењето на 

претпријатијата во целост; Анализа на финансиски резултати; Показатели за ефикасноста 

на вложените средства и труд; Показатели за ефикасноста на потрошените средства; 

Анализа на остварениот финансиски резултат; Анализа на вршењето на производната фаза; 

Анализа наангажиранитесредства и нивно користење;Штети во процесот на 

производство; Контролаиревизија. 

Практична настава (Вежби): 

Анализа и други видови на испитувања; Изразување на податоците (Апсолутни броеви, 

диференцијални апсолутни броеви, коефициенти, проценти, релациони броеви, 

диференцијални релациони броеви, рационални броеви, индексни броеви, просечни 

броеви, нормални броеви, табели и графикони); Подготовка за аналитичко испитување; 

Споредување на податоци; Важност на методологијата за теоретска обработка на анлизата 

на работењето на претпријатијата за нејзина примена во практика; Односи меѓу одделните 

средства и нивните соодветни извори; Број и структурна состојба на работниот колектив и 

начин на утврдување на неговите плати; Анализа на ангажираните постојани и обртни 

средства; Анализа на трошоците и економичноста; Контролна служба. 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на 

расположливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, проектна задача, 

индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

Настава 

       30 часови 
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15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи         

16.2 Самостојни задачи        30 часови 

16.3 Домашно учење       60 часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови        80 бодови 

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

17.3 Активност и учество        10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот 

на семестарот, а во спротивно нема право на 

потпис и полагање на предметот преку 

колоквиуми. 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни рокови, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Доналд Д.Кеј 

Вилијам 

М.Едвардс 

Менаџмент на 

фарма 

ТРИ 2010 

2 Трајан 

Дојчиновски, 

Василка 

Поповска 

Анализа на 

работење на фарма 

- интерна скрипта 

Факултет за 

биотехнички науки – 

Битола 

2006 

     

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА И БИЗНИС 

2 
Код АМИ-308 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

5 Степен (прв, втор, трет циклус) Првциклус 

6 Академска година / семестар IIгодина/ III 

семестар 
7 Бројна ЕКТС 

Кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Катерина Бојковска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10 Цели на предметната програма: 

Студентите во рамките на овој предмет ќе се стекнат со фундаментални 

познавања за меѓународниот трговски систем, преку осознавање на 

институционалната поставеност на системот, факторите и трговските 

политики кои ја детерминираат позиција тананационалните економии во 

меѓународните трговски текови, како и современите трендови на 

меѓународната трговија особено трговијата со агропрехранбени производи.. 

11 Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

• Теории на меѓународната трговија 

• Методи и форми за настап на странските пазари 

• Видови на трговски политики 

• Инструменти на трговската политика 

• Институционализација на меѓународната трговија 

• Трговските рунди на преговори во рамките на ГАТТ и СТО 

Трговски протекционизам во однос на трговијата со земјоделски 

производи 

• Трендови на меѓународната трговија со агропрехранбени производи 

• Трговската политика на Република Македонија 

• Трендови на надворешната трговија со агропрехранбени производи на 

Република Македонија 

Содржина на практичниот дел на предметот (вежбите): 

- Анализа на најуспешните методи за настап на Македонските субјекти од областа на 

агропрехранбената индустрија за настап на странските пазари. 

- Анализа на светските трендови на меѓународната трговија со агропрехранбени 

производи 

- Анализа на трговската политика на Република Македонија 

- Анализа на трендовинанадворешнататрговијасоагропрехранбенипроизводина 

РепубликаМакедонија 

 

12 Методи на учење:Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 

на време 

150часови 

14 Распределба на 

расположливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, индивидуално учење 

15  15.1 Предавања-теоретска 30часови 
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Форми на наставните 

активности 

Настава 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 20часови 

16.3 Домашно учење 60часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација, писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3 Активност и учество  10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршениспит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава или 

вежби најмногу три пати во текот на семестарот, а во 

спротивно нема право на потпис и полагање на 

предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат право да 

го полагаат предметот преку завршно оценување во 

предвидените испитни рокови, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонскијазик 

21 Методи на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22 Литература 

Задолжителналитература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Кикеркова 

И. 

 

 

Надворешна трговија Економски факултет 

– 

Скопје 

2008 

2 Вон В. Ку, 

П. Лин 

Кенеди 

Меѓународна 

трговија и 

земјоделство 

Издавачки центар 

ТРИ, Скопје 

2009 

3 Пол Р. 

Кругман, 

Морис 

Обстфелд 

Меѓународна 

економија-Теорија и 

политика 

Табернакул, Скопје 2009 

  

 

22.2 

Дополнителналитература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Van 

Marrewijk C. 

International Trade 

& The World 

Economy 

Oxford University 

Press 

2002 
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2 Jackson J. The World Trading 

System 

MIT Press 2002 

3     

4     

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 

АНАТОМИЈА  СО ФИЗИОЛОГИЈА НА 

ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ 

2 
Код АМИ-309 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

прв циклус 

6 Академска година / семестар IVгодина/VII 

семестар 
7 Број на 

ЕКТСкредити 

6 

8 Наставник Проф. Д-р Љупче Кочоски 

9 Предуслови за запишување 

на предметот 

Нема 

10 Цели на предметната програма: 

Запознавање со  анатомската градба и функцијата на органите кај домашните животни 

11 Содржина на предметната програма: 

Вовед во анатомијата, коски, мускули, органи за движење, Физиологија на крвоток и 

лимфоток, органи за дишење, екскреторни органи, органи за  варење, полови органи. 

Физиологија на дишење, физиологија на варење на храната, хормони, микро и макро 

елементи. 

Содржина на практичниот дел на предметот вежбите: 
Вовед во анатомијата; Оскин (аксијален) костур (коски на главата, рбетниот столб, ребрата 

и градната коска); Костур на крајниците (коски на предите и задните нозе); Мускули; 

органи за дишење; органи за варење; Физиологија на срце и крвоток; Физиологија на бели 

дробови; Физиологија на варење на храната 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 

на време 

150 часа 

14 Распределба на 

расоложливото време 

 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

16.1 Проектни задачи  10 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

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

17.3 Активност и учество 10 бодови 
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18 Критериуми за оценување 

(бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема право на потпис 

и полагање на предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни рокови, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Томас 

Колвил; 

Џоана М. 

Басерт 

Клиничка анатомија и 

физиологија за 

ветеринарни техничари  

 

Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на книги 

2012 

2 Milton 

Hildebrand, 

George 

Goslou  

 

Анализа на градба на 

рбетници 

Влада на РМ 

Проект 500 

преводи на 

книги 

2009 

3 Петков К.  

 

Анатомија на 

домашните животни 

Земјоделски 

факултет Скопје 

1993 

4 Петков К.  

 

Физиологија на 

домашните животни 

Факултет за 

ветеринарна 

медицина 

Скопје 

2001 

3     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Sisson S.  

 

Anatomija domacih 

zivotinja 

 1962 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЕКТИРАЊЕ ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

2 Код АМИ-310 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки Битола 

 

5 Степен (прв,втор,третциклус) Прв циклус 

6 Академска година/семестар III година / 

VIсеместар 

7 Број на ЕКТС 

Кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Николче Јанкуловски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10 Цели на предметната програма: 
Основна цел на предметот е да им понуди на студентите да стекнат знаења за методи за 

стратешко и оперативно планирање, планирање на човечките и физичките ресурси на 

фарма. 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања):  

Планирање и организирање на управувачкиот и сметководствениот систем на 

земјоделското производство, План на билансот на состојба и биланс на успех, Финансиско 

планирање и иработка на финансиски план за одделни земјоделски производства, 

Планирање на парцијално буџетирање, Проектирање и организационо-стопанско 

уредување на земјоделските стопанства..  

Практична настава (вежби): 

Презентација на семинарски работи; Изработка на финансиски план во растително 

производство, Изработка на финансиски план во сточарското производство, Планирање на 

ниво на фарма, Годишен производно финансиски план, Инвестициона програма. 

12 Методи за учење: Индивидуално  учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150часови 

14 Распределба на 

расположливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

вежби 

Други форми на активности: изработка на семинарска 

работа, индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања - теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимскаработа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење  60часови 

17 Начин на оценувањe: континуирано -преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80бодови 

17.2 Семинарска работа/проект 

(презентација,писменаиусна) 

10бодови 

17.3 Активности учество 10бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до50бода 5(пет)(F) 

од51до60бода 6(шест)(E) 
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од61до70бода 7(седум)(D) 

од71до80бода 8(осум)(C) 

од81до90бода 9(девет)(B) 

од91до100бода 10(десет)(A) 

19 Услови за потписи полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент  може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на семестарот, 

а во спротивно нема право на потпис и полагање 

преку колоквиуми  

Студентите кои што не добиле потпис, имаат право 

да го полагаат предметот преку завршно оценување 

на предвидените испитни рокови, во текот на 

годината 

 

20 Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација на програма после секоја студиска 

година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Field, 

Mike and 

Keller, 

Laurie 

 Project 

Management Open 

University  

International Thomson 

Press, 

1998 

 

2 Hughes, 

Bob and 

Cotterell, 

Mike 

Software Project 

Management 

McGraw - Hill (4th Ed),  2005 

 

3 Белковски 

Н., 

Димитрие

вски Д. 

Планирање и 

проектирање во 

земјоделството 

Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје 

2005 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1     

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 
АМБАЛАЖИРАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ НА 

АГРОПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ 

2 Код 
АМИ-311 

3 Студиска програма 
Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв циклус 

6 Академска година/семестар II година/ 

IIIсеместар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник 
Проф. д-р Живко Јанкулоски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Познавања од машини и опрема во агропрехранбената 

индустрија, зачински растенија 

10 Цели на предметната програма: 

Запознавање со амбалажните материјали и амбалажата која се користи во 

агропрехранбената индустрија 

11 Содржина на предметната програма:                                           

Теоретска настава (предавања) 

Вовед, амбалажни материјали и особини на амбалажните материјали. Видови на амбалажа. 

Системи за пакување на прехранбени производи. Услови за производство и промет на 

амбалажа за прехранбени производи.Складишта. Декларација на производите. 

Практична настава (вежби) 
Технолошки процеси за производство на лимена амбалажа, стаклена амбалажа, пластична 

амбалажа, хартиена амбалажа, Линии за пакување на месни и млечни производи, Линии за 

пакување на алкохолни и безалкохолни пијалоци, Линии за пакување на зрнести и 

прашкасти производи, Посета на фабрики за изработка на амбалажа. 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на 

расположливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење    60 часови 

17 Начин на оценување  2 колоквиуми во текот на семестарот и писмен испит 

17.1 Тестови 80бодови 

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

17.3 Активности учество 10бодови 

18 Критериуми за оценување до50бода 5(пет)(F) 
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(бодови/оценка) 

 

 

 

 

од51до60бода 6(шест)(E) 

од61до70бода 7(седум)(D) 

од71до80бода 8(осум)(C) 

од81до90бода 9(девет)(B) 

од91до100бода 10(десет)(A) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема право на потпис 

и полагање на предметот преку колоквиуми. 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни рокови, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителналитература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1  С. 

Калпакаџиј

ан, С. Р. 

Шмид 

 

Производно 

инженерство и 

технологија 

(Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на книги), 

2010 

2 Х. 

Тамемаги 

Криза со отпадот (Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на книги), 

2010 

3 Јанкулоски

Ж 

Амбалажирање на 

анимални производи 

Универзитет„Св.Кл

имент Охридски“-

Битола 

2010 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Галиќ К.; 

Циковиќ 

Н., 

Берковиќ 

К. 

Анализа амбалажног 

материјала 

Хинус,Загреб 2000 

  2 Црнчевиќ 

Б. 

Амбалажа животних 

намирница 

Белград 2005 

  3 Цветков Љ. Амбалажа за 

прехранбени производи 

Скопје 1994 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО 

ПОТЕКЛО 

2 Код АМИ-503  

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра,оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки – Битола 

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

6 Академска година / семестар 

 

III година/  

V семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Дијана Блажековиќ Димовска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Предзнаења од биологија, анатомија и 

физиологија на животни, биохемија 

10 Цели на предметната програма:  

Запознавање на студентите со споредните производи од месната индустрија 

11 Содржина на предметната програма: 

 

Теоретска настава 

Класификација на споредните производи од индустријата за месо. Технологија на 

мастите. Производство на прехранбени анимални масти. Производство на технички 

масти. Технологија на органите наменети за исхрана. Технологија на крвта. Можности за 

искористување на крвта. Искористување на споредните производи при колењето во 

фармацевтската индустрија. Технологија на цревата. Искористување на суровините 

богати со колаген и кератин. Обработка и конзервирање на кожи. Технологија на 

сточните крмива од анимално потекло. Преработка на животинските лешеви и 

конфискатите.  

 

Практична настава 

Начини и постапки за обработка на споредните производи. Начини и постапки за 

преработка на споредните производи. Начини и постапки на конзервирање на споредните 

производи. Споредни производи наменети за човечка исхрана. Споредни производи 

наменети за добиточна исхрана. Споредни производи наменети за индустријата.  

12 Методи на учење: индивудуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 
 

14 Распределба на расположливото 

време 

150 часови 

15 
Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски) семинари 

тимска работа 

 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни задачи     /  часови 

16.3 Домашно учење  30 часови 

17 Начин на оценување  

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

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

17.3 Активност и учество 10 бодови 
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18 Критериуми за оценување 

(бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот 

на семестарот, а спротивно нема право на 

потпис и полагање на предметот преку 

колоквиуми. 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни рокови, 

во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска програма 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач Година 

1 

Х.В. Окерман, 

К.Л. Хенсен 

Животински 

нуспроизвод, 

обработка и 

користење 

(Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги) 

2000 

2 

Петар Богданов 

Споредни 

производи од 

анимално потекло 

Факултет за 

биотехнички науки 
1997 

3 
    

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач  Година 

1     

2     

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет ВОВЕД ВО РАСТИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

2 Код АМИ-504 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма 

(единица, односно институт, 

катедра,оддел) 

 

 

Факултет за биотехнички науки – Битола 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6 Академска година / 

семестар 

III година/ 

V семестар 

7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. д-р  Живко Јанкулоски 

9 Предуслови за запишување на предметот:Познавања од агроекологија, агротехника на 

растително  производство. 

10 Цели на предметната програма: 

Да ги запознае студентите со основните знаења т.е. општите принципи и законитости за 

начинот и условите на одгледување на растенијата. 

11 
Теоретска настава (предавања) 

Основни задачи на растителното производство, Климатски фактори, Почвата како фактор 

за растително производство, Технологија на обработка на почвата, Сеидба и прибирање на 

земјоделските култури, Агротехника  

 

Практична настава (вежби) 
Транспирационен коефициент, Градба на почвениот профил, Лабораториски испитувања на 

почвата, Пресметување порозност на почвата, Методи за мерење и пресметување на 

асимилациона површинакај растенијата, Определување број на растенија по хектар,  

Хранлив простор на растенијата и растојание во редот,  

Утврдување принос кај културните растенија, Начин на земање мостри за семе,  

Билансирање на хранива во почвата 

12 Методи на учење:powerpoint презентации, интерактивна настава, семинарска работа, 

вежби, практична настава, посета на стопански субјекти 

13 Вкупен расположлив фонд 

на време 

125 

14 Распределба на 

расоложливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување   

Изработка и презентација на семинарски труд 
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Два колоквиуми (ослободување од испит) 

Писмен испит за неположени колоквиуми 

17.1 Тестови    80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација, писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3 Активност и учество    10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Задолжително присуство на настава 

20 Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на  

наставата 
задолжителни неделни консултации меѓу професор – студенти и асистент – студенти 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 К. 

Шифер, 

М. 

Кристин 

 

Вовед во агрономија (Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги), 

2010 

2 А. 

Шринива

сан 

 

Прирачник за 

прецизно 

земјоделство 

(Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги) 

2010 

3 Јанкулоск

и Ж. 

Вовед во растително 

производство. 

Скрипта.  

 

Факултет за 

биотехнички науки, 

Универзитет “Св. 

Климент Охридски” - 

Битола. 

2007 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

 Јанкулоски Ж. (2002): Почва, клима и растенија. Скрипта. Факултет за 

биотехнички науки, Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола.. 

 Јанкулоски Ж. (2002): Почва, клима и растенија. Практикум. Факултет за 

биотехнички науки, Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола. 

 Јанкулоски Ж. (2001): Основи на земјоделското производство. Скрипта. 

Факултет за Биотехнички науки, Универзитет “Св. Климент Охридски” - 

Битола. 

 Филиповски ѓ. (1993): Педологија. Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – 

Скопје. 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет ПРЕРАБОТКА НА РИБИ 

2 Код АМИ-505  

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

5 Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6 Академска година / семестар 

 

III година/  

V семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Дијана Блажековиќ Димовска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Предзнаења од рибарство, биологија, хемија, 

микробиологија 

10 Цели на предметната програма:  

Запознавање на студентите со технологијата на преработка и конзервирање на риби 

11 Содржина на предметната програма: 

 

Теоретска настава 

Водата како основна животна средина и влијанието на физичко-хемиските 

карактеристики на водата врз водните организми. Анатомија и физиологија на рибите. 

Систематика на рибите. Хранлива вредност на рибиното месо. Риболов и обработка на 

рибите. Квалитетни својства на уловената риба. Преработка и конзервирање на рибите. 

Конзервирање на рибите со замрзнување. Конзервирање на рибите со солење. 

Конзервирање на рибите со сушење. Производство на конзерви. Чадени производи. 

Примена на конзервансите во преработката на рибините производи. Транспорт на риба и 

репроматеријали.  

 

Практична настава 

Испитување на квалитативните својства на водата (физичко – хемиски карактеристики). 

Одредување на морфометриските и меристичките карактеристики на рибите. Стопански 

значајни слатководни и морски видови риби. Физичко – хемиски карактеристики на 

рибиното месо. Постапки со рибата по ловењето. Проценка на свежината на рибите. 

Хигиенска исправност на рибиното месо. Начини на замрзнување на рибите. Постапки на 

солење на рибите. Основни фази во производството на конзерви.  

12 Методи на учење: индивудуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 
 

14 Распределба на расположливото 

време 

150 часови 

15 
Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски) семинари 

тимска работа 

 

30 часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни задачи    /  часови 

16.3 Домашно учење  30 часови 

17 Начин на оценување  

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

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

17.3 Активност и учество 10 бодови 
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18 Критериуми за оценување 

(бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот 

на семестарот, а спротивно нема право на 

потпис и полагање на предметот преку 

колоквиуми. 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни рокови, 

во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска програма 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач Година 

1 

Стенли Додсон 
Вовед во 

лимнологија 

Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги 

2009 

2 

Стевановски В., 

Христова К. В. 

Технологија на 

преработка и 

конзервирање на 

риба 

Факултет за 

биотехнички науки 
2010 

3     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач  Година 

1 
Kovačević D. 

Kemija i tehnologija 

mesa ribe 
Osijek 2001 

2 
Baltik M. 

Higiena mesa, riba, 

rakova i skolki 
Beograd 2000 

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 

МЕНАЏМЕНТ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

СТОПАНСТВА 

2 Код АМИ-506 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 
Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

Факултет за биотехнички науки 

5 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) прв циклус 

6 
Академска година / семестар III година/ V 

семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. Д-р Драги Петковски 

9 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10 Цели на предметната програма: Да ги запознае студентите со менаџмент способностите на 

пазарно ориентираните земјоделски производители, кои  во дадени услови трба да постигнат 

поголемо, поквалитетно, поефтино, но и профитабилно земјоделско производство. 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања): 

Карактеристики на индивидуалните земјоделски стопанства во Р.М. Менаџмент на 

земјоделските стопанства. Прегледи за стопанството и земјоделското сметководство. 

Економски принципи за менаџментот на земјоделските стопанства. Профитабилно 

планирање.Капитал и користење на кредит. Анализа на земјоделската дејност на стопанството. 

Планирање на работната сила. Планирање на ,механизацијата. Маркетинг на примарни 

земјоделски производи. Менаџирање на ризик и несигурност во земјоделската дејност. 

Заедничка земјоделска политика на земјите членки на ЕУ. Облици на организирање на 

индивидуалните земјоделски стопанства. 
Практична настава (вежби): 
Прегледи за стопанството и земјоделското книговодство. Производствени функции и закон за 
опаѓање на приносите во земјоделството. Закон за компаративна предност. Принципи на 
комбинирање на инпути и земјоделски производи. Комбинации на производство на 
земјоделски производи. Планирање на ниво на дејности.Планирање на цел план и буџет за 
земјоделската дејност на стопанството. Пресметување на бруто маржа по производи. 
Економика на користење на капиталот. Анализа на инвестиција. Планирање на работната сила. 
Планирање на механизација. Извори и групи на ризици и несигурност во земјоделството.  

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на 

расоложливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, проектна задача, 

индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

Настава 

30 часови 
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15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни задачи  

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување:Континуирано преку колоквиуми или преку завршно оценување. 

17

.1 

Тестови 80 Бодови 

17

.2 

Семинарска работа/проект (презентација, писмена и 

усна) 

10 Бодови 

17

.3 

Активност и учество 10 Бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50бода 5 (пет) (F) 

                од 51до 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 100бода 10 (десет) (A) 

19 Услови за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава или вежби 

најмногу три пати во текот на семестарот, а во спротивно 

нема право на потпис и полагање на предметот преку 

колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат право да го 

полагаат предметот преку завршно оценување во 

предвидените испитни рокови, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21 Методи на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22

.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Џ. Тарнер 

М. Тејлор 

Применет 

менаџмент на 

фарма 

Проект на Владата на 

Р.М “Преведување на  

500 стручни, научни 

книги и учебници”. 

 

2010 

2 Т.Галев 

Ј. Јакимовски 

Менаџмент на 

индивидуални 

земјоделски 

стопанства 

Институт за социолошки 

и политичко-правни 

истражувања-Скопје 

 

2009 

2     

3     

 

 

22

.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1     

2     

3     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 
ТАКСАЦИИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

2 Код АМИ-507 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки Битола 

 

5 Степен (прв,втор,третциклус) Прв циклус 

6 Академска година/семестар III година / 

Vсеместар 

7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Николче Јанкуловски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10 Цели на предметната програма: 
Основна цел на предметот е да ги запознае студентите со значењето на таксациите во 

земјоделството и начините на процена на постојаните и обртните средства 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања):  

ВОвед, значење на таксациите во земјоделството. Разни начини на проценување. Методи за 

проценување на постоајните и обртните средства во земјоделството. Процена на 

земјоделското земјиште. Процена на мелиорациите. Процена на добиток од основно стадо. 

Видови вредност на обртните средства. Утврдување на најповолоен момент на продажба.  

Практична настава (вежби): 

Презентација на семинарски работи; Студии на случај; решавање на задачи 

12 Методи за учење: Индивидуално  учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на 

расположливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

вежби 

Други форми на активности: изработка на семинарска 

работа, индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања - теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимскаработа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење  60часови 

17 Начин на оценувањe: континуирано -преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80бодови 

17.2 Семинарска работа/проект 

(презентација,писменаиусна) 

10бодови 

17.3 Активности учество 10бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

до50бода 5(пет)(F) 

од51до60бода 6(шест)(E) 

од61до70бода 7(седум)(D) 

од71до80бода 8(осум)(C) 

од81до90бода 9(девет)(B) 
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 од91до100бода 10(десет)(A) 

19 Услови за потписи полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент  може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на семестарот, 

а во спротивно нема право на потпис и полагање 

преку колоквиуми  

Студентите кои што не добиле потпис, имаат право 

да го полагаат предметот преку завршно оценување 

на предвидените испитни рокови, во текот на 

годината 

 

20 Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација на програма после секоја студиска 

година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Миланов 

М., 

Мартинов

ска 

Стојчевск

а А. 

Таксации во 

земјоделството 

Факултет за 

земјоделски науки и 

храна Скопје 

2009 

 

2 Дејвид 

Гудмен и 

Мајкл Џ. 

Вотс  

Глобализирање на 

храната - аграрните 

прашања и 

глобалната 

реорганизација 

Арс Ламина, Скопје 2011 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1     

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 
СТАБИЛИЗАЦИЈА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА 

АГРОПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ 

2 Код АМИ-508 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

прв циклус 

6 Академска година / семестар III 

година/Vсеместар 

7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник 
Проф. Д-р Јованка Тутеска 

Доцент Д-р Мила Арапческа 

9 Предуслови за запишување 

на предметот 
Предзнаење од Биохемија, Микробиологија 

10 Цели на предметната програма:  

Запознавање со постапките на стабилизација и стандардизација на агропрехранбените 

производи 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања) 

Промени во леснорасипливите прехранбени производи, Услови за развој на 

микроорганизмите, Постапки за стабилизација на месото и производите од месо, Основи 

на конзервирање на месото, Физички начини за конзервирање на месото, Конзервирање 

на месото со употреба на ниски температури, Конзервирање на месото со солење и 

саламурење, Конзервирање со димење, Конзервирање на месото со употреба на топлина, 

фактори кои влијаат врз терморезистентноста на микрофлората, Механизам на штетното 

дејство на топлината, промени кај месото предизвикани од термичката обработка, 

Постапки за стабилизација на млекото и производите од млеко, Промени на млекото како 

резултат на термичката обработка, Особини и употреба на хемиските конзерванси, Начин 

на дејствување на конзервансите, Додатни состојки и адитиви, Конзерванси и 

антиоксиданси, Соли, Стабилизатори, Киселини, Засилувачи на аромата, Мирудии, 

Стартер култури, Негативни влијанија на додатните состојки и адитивите врз квалитетот 

и нутритивните вредности на производот, Контрола на квалитетот и употребата на 

резидуите кај адитивите 

Практична настава (вежби) 

Ладилник и разладни уреди, Постапки за ладење на месото, Начини на солење и 

саламурење на месото, Начини на димење на месото, Начини на сушење на месото 

12 Методи на учење:Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 

на време 

150 часови 

14  

Распределба на 

расположливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, индивидуално учење 

15  

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30часови 
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16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

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

17.3 Активност и учество  10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема право на потпис 

и полагање на предметот преку колоквиуми. 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни rokovi, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Леливелд 

Х.Л.М., 

Мостерт 

М.А. Хола 

Џ. 

Прирачник за контрола на 

хигиената во 

прехранбената индустрија 

 

АД Вербум 2009 

2 Лори Р.А., 

Лидвард 

Д.А. 

 Лориевата наука за месото Арс Ламина ДОО 

 

2013 

3 Тутеска Ј Стабилизација на 

агропрехранбените 

производи (авторизирани 

предавања) 

Универзитет 

„Св.Климент 

Охридски“ – 

Битола 

2008 

2     

3     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1     

2     

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 

ЗООХИГИЕНА И ЗДРАВЈЕ НА ДОМАШНИТЕ 

ЖИВОТНИ 

2 Код АМИ-810 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма 

(единица,односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

прв циклус 

 

6 Академска година 

/семестар 

IV година 

/VIIIсеместар 

7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. Д-р Љупче Кочоски 

9 Предуслови за 

запишување на предметот 

 

10 Цели на предметната програма: 

Студентите да се обезбедат со основни знаења од ветеринарните науки, да ја совладаат 

ветеринарната терминологија за да можат да колаборираат со вет. стручнаци при 

решавањето на одредени проблеми од здравствената заштита на добитокот. 

11 Содржинанапредметнатапрограма: 
Вовед1. Општделнаветеринарството:основи од патологија;Распределба на времето 

ипатофизиологија, фармакологијаитерапија, од имунологија и епизоотологија, 

паразитологија, 2.Специјалендел:најчести инајзначајни заразни, паразитарни и 

органскиболести. Хигиенанапочва, вода, воздухи храна,хигиенанасточарските објекти, 

транспортнадобиток,хигиенанатрудот; хигиена наодгледувањена говеда,овци,кози, свињи, 

живина,коњи, куникули и др. корисниживотни; Метаболички пореметувања кај 

домашните животни; Практично менаџирање на Биолошките ризици при појава на 

зоонозни болести; Бактериски, паразитарни и вирусни зоонозни болести   

  

Содржина на практичниот дел на предметот вежбите: 

Одредување на физичките својства на воздухот и воздушната средина;  Одредување на 

сончевата радијација и осветленоста; Хигиенска оценка на почвата (одредување на феро и 

ферисоединенија, апсорпциона способност, нитрати.); Хигиенска оценка на водата 

(одредување на рН, органска материја во водата, алкалитет, тврдина на водата.);Одредување 

на волуменот на вентилацијата и вентилационите канали; Топлотен биланс на објектите за 

домашни животни; Хигиенска оценка на крмивата; Хигиена на молзењето; Постапки при 

дезинфекција, дезинсекција, дератизација и дезодорација.  

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 

на време 

150 

14 Распределба на 

расоложливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, проектна задача, 

индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30часови 

16 Други форми 16.1 Проектни задачи 10часови 
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наактивности 

 

 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 60часови 

17 Начин на оценување 

17.1 Тестови 80бодови 

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

17.3 Активност и учество 10бодови 

18 Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

 

 

 

 

До50бода 5 (пет) (F) 

Од51до60 бода 6(шест) (E) 

Од61до70бода 7(седум)(D) 

Од71до80бода 8 (осум) (C) 

од 81до90бода 9 (девет)(B) 

Од91до100бода 10(десет)(A) 

19 Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во 

текот на семестарот, а во спротивно нема 

право на потпис и полагање на предметот 

преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, 

имаат право да го полагаат предметот преку 

завршно оценување во предвидените 

испитни рокови, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонскијазик 

21 Методи на следење на квалитетот на  

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Љупче 

Кочоски 

Авторизирани предавања  2009 

2 Маџиров Ж. 

 

Ветеринарство УКИМ 

Скопје 

1995 

3 Маџиров Ж. 

 

Зоохигиена УКИМ 

Скопје 

1997 

 4 К.М.Вејтс, 

Д.Р.Чарлс 

Сместување на добитокот Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на 

книги 

2011 

 5 С.Х. Бакстер, 

М:Р.Бакстер, 

Џ.А.Д. 

МекКормак 

Сместување и благосостојба 

на фармски животни 

Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на 

книги 

2011 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Маџиров Ж. 

 

Практикум по Ветеринарство УКИМ 

Скопје 

1989 

2 Маџиров Ж. 

 

Практикум по Зоохигиена УКИМ 

Скопје 

1990 

3 HristovS. Zoohigiena Beograd 2002 

 

 



ЕЛАБОРАТ АГРОМЕНАЏМЕНТ - I (Прв) Циклус на студии 

 

115 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 
АГРОЕКОЛОГИЈА 

2 Код АМИ - 703 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки-Битола 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6 Академска година / 

семестар 

III година/ V 

семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. Д-р Живко Јанкулоски 

9 Предуслови за запишување на предметот 
Познавање од поледелство, биологија 

10 Цели на предметната програма: 

Да се запознаат студентите со еколошките  услови и климатските фактори за развој на 

растенијата и животните, заштита на почвата и водата од загадување. 

11 
Содржина на предметната програма:                                                      Теоретска 

настава (предавања) 

Вовед во агроекологијата, еколошки услови, климатски фактори, заштита од загадување 

на водите и почвата, производство на еколошка храна од растително потекло 

Практична настава (вежби) 
Климатски елементи, Биоценози, Фотосинтеза, Ефект на стаклена градина,  

Кисели дождови, Екосистеми - поим и поделби, Мерни инструменти, Посета на 

Хидрометеоролошки Завод 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 

на време 

150 часови 

14 Распределба на 

расоложливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-

теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториск

и 

аудиториски)семина

ри 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на 

активности 

 

 

16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни задачи  

16.3 Домашно учење     60 часови 

17 Начин на оценување   

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

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

17.3 Активност и учество 10 бодови 
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18 Критериуми за оценување (бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовниот студент може да отсуствува 

од настава или вежби најмногу три пати 

во текот на семестарот, а во спротивно 

нема право на потпис и полагање на 

предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, 

имаат право да го полагаат предметот 

преку завршно оценување во 

предвидените испитни рокови, во текот 

на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на  

наставата  

Самоевалуација на програмата после 

секоја студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    

Година 

1 К. Шифер, 

М. Кристин 

Вовед во агрономија (Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на 

книги), 

2010 

2  Е. Луц Земјоделството и 

животната средина 

(Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на 

книги), 

2011 

3 Јанкулоски 

Ж 

Агроекологија 

(интерна скрипта) 

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ - 

Битола 

2008 

2     

3     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    

Година 

1     

2     

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет ОВЧАРСТВО И КОЗАРСТВО 

2 Код АМИ-704 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма 

(единица, односно институт, 

катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки Битола 

 

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

6 Академска година / семестар 

 

IVгодина/ 

VIIсеместар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Димче Китановски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Општо сточарство 

Анатомија со физиологија 

10 Цели на предметната програма: 
Оспособување на студентите за работа во современото овчарско  и козарскопроизводство 

11 Содржина на теоретската настава (предавања): 

Стопанско значење на овчарското и козарскотопроизводство,  биологија на размножување и 

вештачко осеменување , карактеристиките на овците и козите  за производство на млеко , месо, 

како и  со комбинирани производни способности, технологија на одгледување и искористување 

на овците и козите  и сместување . 

Содржина на практичната настава (вежби):  

Посета на овчарска и козарска фарма ; екстериер, окомерно оценување на производни типови на  

овци и кози; Видови на екстериерни мерења и пресметување на индекси кај  овци и кози; 

Методи на одгледување во чиста раса и методи на вкрстување кај  овци и кози; Методи за 

зголемување на репродуктивната способност кај овците и козите; вештачко осеменување; 

Испитување на производните способности  кај преживните животни; Контрола на 

млекопроизводството кај овци и кози и изготвување на лактациона крива; Категоризација на  

овци и кози за добивање на месо и оценување на кланичниот квалитет; Посета на мини млекара 

за производство на производи добиени од овчјо и козјо млеко. 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на расложливото 

време 

Наставни активности : теоретска настава (предавања), 

вежби 

Други форми на активности: изработка на семинарска 

работа, индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценувањe : континуирано -преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80бодови 

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

17.3 Активност и учество 10 бодови 
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18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

                     до 50 бода 5 (пет) (F) 

 од 51 до 60бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршениспит 

Редовниот студент  може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема право на потпис и 

полагање преку колоквиуми  

Студентите кои што не добиле потпис, имаат право 

да го полагаат предметот преку завршно оценување 

на предвидените испитни рокови, во текот на 

годината 

 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на  

наставата 

Самоевалуација на програма после секоја студиска 

година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 С.Х Бакстер, 

М.Р. Бакстер и 

Џ.А.Д. Мек 

Кормак 

Сместување и 

благосостојба на 

фармските животни 

Влада на Р.М 

Проект 1000 

преводи на книги 

2012 

2 Н.Козаровски Овчарство и козарство Факултет за 

биотехнички 

науки-Битола 

1999 

3 Н.Козаровски Практикум - 

Овчарство и козарство, 

Факултет за 

биотехнички 

науки-Битола 

1999 

3     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Coop, E. I. Sheep and Goat production Lincoln College, 

Canterbury, New 

Zealand 

1982 

 

2 Am. Sh. Ind. 

Ass., Inc.  

Sheep Production Handbook C&M Press, 

Denver, Colorado, 

USA 

1996 

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет РИБАРСТВО 

2 Код АМИ-705 

3 Студиска програма АГРОМЕНАЏМЕНТ 

4 Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ 

5 Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6 Академска година / семестар 

 

IV година/  

VII семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Дијана Блажековиќ Димовска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Предзнаења од биологија, микробиологија, 

хемија, зоохигиена 

10 Цели на предметната програма:  

Запознавање на студентите со фармски организирани стопанства за одгледување риби и 

технологија за производство на слатководни видови риби 

11 Содржина на предметната програма: 

 

Теоретска настава 

Водата како основна животна средина. Систематика на рибите. Репродукција на рибите. 

Анатомија и физиологија на рибите. Хемиски состав на рибиното месо. Хранлива 

вредност на рибиното месо. Рибарство на отворени води. Вештачко одгледување на риба. 

Ладноводни – салмонидни рибници. Топловодни – ципринидни рибници. Производно - 

технолошки фази во пастрмските рибници. Производно - технолошки фази во 

топловодните рибници. Кафезни фарми. Риболов и обработка на рибите. Транспорт на 

риба и репроматеријали.  

 

Практична настава 

Испитување на квалитетните својства на водата (физичко – хемиски карактеристики). 

Одредување на морфометриските и меристичките карактеристики на рибите. Основни 

предуслови за градба на рибник. Определување на производниот капацитет. Примена на 

санитарно – профилактички мерки.  

12 Методи на учење: индивудуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 
150 

14 Распределба на расположливото 

време 

 

15 
Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски) семинари 

тимска работа 

 

30 часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни задачи   / часови 

16.3 Домашно учење  30 часови 

17 Начин на оценување  

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

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

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот 

на семестарот, а спротивно нема право на 

потпис и полагање на предметот преку 

колоквиуми. 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни рокови, 

во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска програма 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач Година 

1 

Стенли Додсон 
Вовед во 

лимнологија 

Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги 

2009 

2 
Стевановски В. 

Слатководно 

рибарство 

Факултет за 

биотехнички науки 
2010 

3 
Христовски М., 

Стојановски С. 

Биологија, 

одгледување и 

болести на рибите 

Национален форум 

за заштита на 

животните на РМ 

2005 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач  Година 

1 
Kovačević D. 

Kemija i tehnologija 

mesa ribe 
Osijek 2001 

2 
Baltik M. 

Higiena mesa, riba, 

rakova i skolki 
Beograd 2000 

3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕЛАБОРАТ АГРОМЕНАЏМЕНТ - I (Прв) Циклус на студии 

 

121 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 

СВИЊАРСТВО 

2 Код АМИ-706 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

Факултет за биотехнички науки Битола 

 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6 Академска година / семестар 

 

IVгодина/VIIсеместар 7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. д-р Митре Стојановски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Општо сточарство 

Анатомија со физиологија 

10 Цели на предметната програма: 

Запознавање на студентите со стопанското значење на свињарството, расниот состав и 

технологијата на одгледување. 

11 Содржина на предметната програма: 

Вовед. Потекло на свињите,Градба и функција на организмот, Размножување на свињите, Раси 

на свињи, Наследување, Методи на одгледување, Гоење на свињите, Искористување и 

оценување на свињите, Продажба и транспорт на свињите и Објекти за сместување на свињите. 

Содржина на практичниот дел на предметот (вежби):  

Морфолошки карактеристики и опис на свињите; Запознавање со костурот и мерење на 

екстериер; Пресметување на наследен коефициент; Контрола на репродуктивни особини; 

Вештачко осеменување на свињи; Одредување на степенот на сродственото одгледување; 

Обележување на свињи – обројчување; Оценување на кланичен квалитет; Пресметување на 

основно стадо –свињи; Пресметување на сместувачки капацитети; 

12 Методи за учење: Индивидуално  учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на расложливото 

време 

Наставни активности : теоретска настава (предавања), 

вежби 

Други форми на активности: изработка на семинарска 

работа, индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценувањe : континуирано -преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови            80  

бодови 

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

17.3 Активност и учество             10 

бодови 

18 Критериуми за оценување                      до 50 бода 5 (пет) (F) 
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(бодови/оценка) 

 

 

 

 

           од 51 до 60бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен 

испит 

Редовниот студент  може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на семестарот, 

а во спротивно нема право на потпис и полагање 

преку колоквиуми  

Студентите кои што не добиле потпис, имаат право да 

го полагаат предметот преку завршно оценување на 

предвидените испитни рокови, во текот на годината 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на  

наставата 

Самоевалуација на програма после секоја студиска 

година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 К.Џ. 

Џонсон 

Стресот и благосостојбата на 

животните 

Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на книги 

2010 

2 Риџард 

А.Баталја 

Прирачник за постапување со 

добитокот 

 

Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на книги. 

2012 

3 Д. 

Фицџералд  

-Секоја фарма-фабрика . Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на книги 

 

2010 

4 Петар 

Нешовски 

Свињарство Универзитет Кирил 

и Методиј, Скопје 

1982 

5 Петар 

Нешовски 

Практикум по свињарство Универзитет Кирил 

и Методиј, Скопје 

1982 

6     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1     

2     

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет ЖИВИНАРСТВО 

2 Код АМИ-707 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

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

6 Академскагодина/семестар IVгодина/ 

VII семестар 

7 Бројна ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф.д-р Стефче Пресилски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Познавање на анатомија и физиологија на домашните 

животни и општо сточарство 

10 Цели на предметната програма: 
Оспособување на студентите за работа во современо живинарско производство 

11 Содржина на теоретскиот дел на предметот: Стопанско значење на живината; Начини 

и системи на држење на живина; Доместификација и промени настанати со истата; 

Производни типови и раси кокошки; Производство, припрема и инкубација на јајца од 

живина; Технологија на одгледување на јарки и бројлери; Раси и хибриди на мисирки и 

одгледување на истите; Производство, припрема и инкубација на јајца од мисирки и 

одгледување;  Раси и хибриди на гаски и пајки и технологија на нивно одгледување; Раси 

на потполошки, бисеркии технологија на нивно одгледување; Технологија на 

производство на гускини пердуви и црн џигер од гуски; Опрема за одгледување и 

транспорт на живина; 

Содржина на практичниот дел на предметот (вежби):Анатомски, екстериерни и 

физиолошки карактеристики на различните видови и производсни типови на птици; 

Недостатоци на јајцата наменети за инкубацијакај различните видови на живина; 

Сексирање, дебикирање и обележување на живината;Нормирање на крмни  смески за 

исхрана на различни видови и категории на живина; Пресметување на различни видови 

на проценти на несивост во живинарството; Теренска посета на живинарски фарми 

наменети за одгледувањена различни видови и категории на живина; Организациони 

постапки за товарење и транспорт на живина. 

12 Методи научење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив 

фонд на време 

150 Часа  

14 Распределба на 

расоложливот о време 

Наставни активности: 

теоретсканастава(предавања),вежби 

Други форми на активности: изработка на семинарска работа, 

проектна задача,индивидуалноучење 

15 Форми на 

наставните  

Активности 

15.1 Предава4њ3а-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимскаработа 

30 часови 

16 Други форми 

На активности 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 30часови 
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16.3 Домашноучење 60часови 

17 Начин на оценување 
Континуирано-преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарскаработа/проект(презентација,писме

наи усна) 

10 бодови 

17.3 Активности учество 10 бодови 

18 Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

                                                   до50бода 5(пет) (F) 

од51до 60бода 6(шест) (E) 

од61до70 бода 7(седум) (D) 

од71до 80бода 8(осум) (C) 

од81до 90бода 9(девет) (B) 

од91до 100да 10(десет) (A) 

19 Услови за 

потписи 

полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава или вежби најмногу 

три пати во текот на семестарот, а во спротивно нема право на потпис 

и полагање преку колоквиуми 

Студентите кои што не добиле потпис, имаат право да го полагаат 

предметот преку завршно оценување на предвидените испитни 

рокови, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се 

изведува наставата 

Македонски јазик 

21 Методи на следење 

на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програма после секоја студиска година 

22 Литература 

Задолжителналитература 

 

22.1 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

 Сеинсбери 

Д. 

Здравје на 

живината и 

менаџмент 

Влада на РМ ,Проект 1000 

преводи на книги 

2010 

1 Vladimir 

Petrovic 

Zivinarstvo Belgrad 1988 

3     

  

22.2 
 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Jozef 

Nemanic, 

Zelko Beric 

Peradarstvo Nolit,Skopje 1995 

2 Mihajlo 

Krstic 

Zivinarstvo Beograd 1987 

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 

ГОВЕДАРСТВО 

 

2 Код АМИ-708 

 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма 

(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6 Академска година / 

семестар 

IV година 

/VIIсеместар 

7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. д-р ДимчеКитановски 

 

9 Предуслови за 

запишување 

напредметот 

Анатомија со физиологија на домашните животни, општо 

сточарство 

 

10 Цели на предметната програма: 

Воведнастудентитево специјалното сточарство 

11 Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Стопанско значењенаговедарството и биолошкиособининаговедото; Потекло и одомаќување 

на говедата и нивна краниолошка класификација; Поим за раса, постанок и поделба;  

Екстериер на производни типови; Раси говеда за млеко; Раси на говеда со комбинирани 

особини; Раси говеда за месо;  Оплодување, полов циклус и начини на оплодување; Селекција 

во говедарството; Технологија на производство на млеко; Технологија на производство на 

месо; Објекти за сместување на говедата; 

Содржина на практичниот дел на предметот (вежби): 

Методи на екстериерно оценување кај говеда; Определување на жива маса кај говеда; Избор 

на говеда за приплод; Поентирање на говеда; Матично сточно книговодство; Обележување на 

говедата; Обезрожување на говеда; Одредување на возраста кај говедата според забите, 

роговите и надворешниот изглед; Испитување на производните способности на говедата; 

Размножување на говедата; Шкартирање на говеда; Теренска настава – посета на краварска 

фарма и објекти за тов на  говеда; 

12 Методи на учење:Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив 

фонд на време 

150 часови 

 

14 Распределба на 

расположливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, проектна задача, индивидуално 

учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми 

наактивности 

 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 
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17 Начин на оценување 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80бодови 

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

17.3 Активност и учество 10бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен 

Испит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава или 

вежби најмногу три пати во текот на семестарот, а во 

спротивно нема право на потпис и полагање на 

предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат право да 

го полагаат предметот преку завршно оценување во 

предвидените испитни рокови, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22 Литература 

Задолжителналитература: 

 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 С.Х Бакстер, М.Р. 

Бакстер и Џ.А.Д. 

МекКормак 

Сместување и 

благосостојба 

на фармските 

животни 

Влада на Р.М, 

Проект 1000 

преводи на книги 

2012 

2 Ричард А. Баталја Прирачник за 

постапување со 

добиток,    

Влада на Р.М, 

Проект 1000 

преводи на книги 

2012 

3 Проф. Д-р Димитар 

Поповски   

Говедарство Битола 1996 

2     

3     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Смиле Смилевски Говедарство Скопје 1986 

2 Д-р Новица Митиќ Говедарство Белград  1987 
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Листа на изборни предмети – летен семестар: 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет 
МИКРОБИОЛОГИЈА НА АНИМАЛНИ 

ПРОИЗВОДИ 

2 Код АМИ-406 

3 Студиска програма Агроменаџмeнт 

4 Организатор на студиска 

програма 

(единица, односно институт, 

катедра,одел) 

 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

5 Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6 Академска година / семестар 

 

II година/ 

IVсеместар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доцент д-р Мила Арапческа 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Предзнаење од Биологија 

10 Цели на предметната програма:  

Стекнување на знаење од областа на Микробиологијата на анималните производи. 

Изучувањето на предметот Микробиологијата на анималните производи ќе им обезбеди на 

студентите потребен квантум на знаење од микробиологијата на храната пред се 

микробиологија на месо и месни производи и микробиологија на млеко и млечни 

производи 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања) 

Вовед, Предмет на проучување на микробиологијата, Општи карактеристики и стуктурна 

организација на микробната клетка, Морфологија на микроорганизмите, Систематика на 

микроорганизмите, Микробен раст, Микробен метаболизам, Микробна генетика, 

Микробиологија на храната, Микробиологија на млеко и млечни производи, 

Микробиологија на месо и месни производи, Микробиологија на риба и рибни производи, 

Микоробиологија на зачини, Микробиологија на вода, воздух и почва, Патогени 

микроорганизми во храната 

Практична настава (вежби) 

Техники и мерки за безбедно работење во микробиолошка лабораторија, Примена на 

светлосен микроскоп во микробиологијата, Форма, големина и градба на 

микроорганизмите, Микроскопски препарати, боење на микроорганизми, Физички методи 

за контрола на микробниот раст, Хемиски методи за контрола на микробниот раст, Фунги – 

квасци, Фунги – мувли, Култивација на микроорганизми - хранливи подлоги, Култивација 

на микроорганизми - засејување и инкубација, Методи за броење на микроорганизми, 

изолација на чисти култури. 

 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150  часови 

14  

Распределба на 

расположливото време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски 

вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, индивидуално учење 
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15  

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

Настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

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

17.3 Активност и учество  10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен 

испит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат право 

да го полагаат предметот преку завршно оценување 

во предвидените испитни rokovi, во текот на 

годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација и Надворешна евалуација  

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1. 
Бејкер С., 

Никлин Џ., 

Кан Н., 

Килингтон Р.  

Краток приказ на 

микробиологијата 
Арс Ламина ДОО 

 

2011 

2. Реј Б., Бунија 

Е. 

Основна 

микобиологија на 

храна. 

Арс Ламина ДОО 2010 

3. Димитровски 

А. 

Микобиологија со 

микробиологија на 

храната 

Технолошко-

Металуршки 

Факултет Скопје 

1995 

     

      

  
 

   

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1. Durakovic S. Prehranbena Medicinska Naklada 1991 
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Mikrobiologija 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет 
ОСНОВИ НА НУТРИЦИЈА 

2 Код АМИ-407 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки Битола 

 

5 Степен(прв,втор,третциклус) Прв циклус 

6 Академскагодина/семестар IIгодина/ 

IVсеместар 
7 БројнаЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник 
Доц. д-р Гордана Димитровска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Анатомија со физиологија, Биохемија 

10 Цели на предметната програма: 
Значењето на исхраната од аспект на физиолошки потреби од прехранбени производи, 

колкава е нивната хранлива вредност. 

11 Содржина на предметната програма: 

Поим и дефиниција за исхрана, нутритивни и биолошки вредности на прехранбените 

артикли и храната. Хранителни материи и енергетска вредност на храната. Потреби од 

хранителни материи на човекот. Обезбедување на човекот со потребните хранителни 

материи и др. 
Содржина на практичниот дел на предметот(вежби):Хигиенски преглед на водата за 

пиење, Испитување на хигиенска исправност на намирници, Испитување на хигиенска 
исправност на млекото и млечните производи, Методологија за испитување на исхраната и 
исхранетоста на луѓето, Одредување на енергетските потреби на здрави , воздрасни особи и 
деца. 

12 Методи на учење:Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 

на време 

150часови 

14 Распределба на 

расположливотовреме 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, 

проектназадача,индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимскаработа 

30часови 

16 Други форми на активности 

 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 60часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80бодови 

17.2 Семинарскаработа/проект(презентација,писменаиусна) 10бодови 

17.3 Активностиучество 10бодови 

18 Критериуми за оценување до50бода 5(пет)(F) 
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(бодови/оценка) 

 

 

 

 

од51до60бода 6(шест)(E) 

од61до70бода 7(седум)(D) 

од71до80бода 8(осум)(C) 

од81до90бода 9(девет)(B) 

од91до100бода 10(десет)(A) 

19 Услови за потписи полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот 

на семестарот, а во спротивно нема право на 

потпис и полагање на предметот преку 

колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни рокови, 

во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Miomir 

Savicevic i 

sor. 

Higijena Medicinska kniga 

,Belgrad-zagreb 

1983 

2 Dragana 

Stojisavljevi

ć Iisor. 

 

Vodic za pravilnu ishranu 

za zdravstvene 

profesionalce 

Institut za zastita 

zdravlja Republike 

srpske 

2004 

3 Речкоска 

Гордана 

Познавање на стоката со 

наука за исхраната- 

методи за испитување на 

прехранбените стоки 

 

Институт за 

истражување на 

туризмот при 

Факултет за 

туризам и 

угостителство 

Охрид 

1995 

4 Речкоска 

Гордана 

Познавање на стоката со 

основи на технологијата 

и наука за исхрана 

Институт за 

истражување на 

туризмот при 

Факултет за 

туризам и 

угостителство 

Охрид 

1999 

 
5. П.Ф.Фокс, 

Џ.Џ.Кондо

н 

Протеини во исхраната Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на книги. 

2010 

 
6. Џејмс Н. 

Бимилиер 

Хемија на јаглехидрати 

за научниците на храната 

Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на книги. 

2010 

 

6. Хиротоши 

Тамура, 

Сузан 

Е.Ебелер, 

Кику 

Вкусот на храната - 

хемија, сетилна 

евалуација и биолошка 

активност 

Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на книги. 

2010 
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Кубота, 

Џери 

Р.Такока.  

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1     

2     

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 
 

ПРЕРАБОТКА НА ЈАЈЦА 

2 Код АМИ-408 

 
 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма 

(единица, односно институт, 

катедра,оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки-Битола 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6 Академска година / семестар II година/IV 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доц. Д-р Елена Јошевска 

9 Предуслови за запишување 

на предметот 
Анатомија со физиологија на домашните животни, 

општо сточарство, специјално сточарство 

 

10 Цели на предметната програма: Вовед на студентите во специјалното сточарство 

11 Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Структура, образување и хемиски состав на јајцето; Органски материи во јајцата, 

минерални материи и витамини; Обработка на пресни јајца; Класирање на јајцата; Промени 

кои настануваат за време на чување на јајцата; Производство на јајцеви производи;  

Производство на смрзнати јајцеви производи; Производство на суви јајцеви производи; 

Јајцеви производи со стабилизатори; Преработка на јајцеви лушпи; 

Содржина на практичниот дел на предметот (вежби): 

Утврдување на пресноста на јајцата; Земање на проби, амбалажирање и чување на пробите; 

Утврдување на надворешниот квалитет на јајцата; Утврдување на внатрешниот квалитет на 

јајцата; Утврдување на конзервирањето на јајцата; Утврдување на квалитетот и 

технолошките својства на јајцевите продукти; Сензорни методи за анализа и оценка на 

пресноста и квалитетот на јајцевите продукти; Физичко хемиски методи за анализа при 

оцена на пресноста на јајцевите продукти; Утврдување на температурата на замрзнатите 

јајцеви продукти; Хемиски методи и оценка на пресноста на јајцевите продукти 

12 Методинаучење:Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

 

14 Распределба на расоложливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, проектна задача, 

индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 10часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 60часови 

17 Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

17.1 Тестови 80бодови 
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17.2 Семинарска работа/проект (презентација, писмена и 

усна) 

10бодови 

17.3 Активност и учество 10бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до50бода 5 (пет) (F) 

од51до60 бода 6(шест) (E) 

од61до70бода 7 (седум) (D) 

од71до80бода 8 (осум) (C) 

од 81до90бода 9 (девет) (B) 

од91до100бода 10 (десет) (A) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршениспит 

Задолжителноприсуствонанастава 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонскијазик 

 

21 Методи на следење на квалитетот 

на наставата 

Интерна евалуција преку анкетни прашалници 

22 Литература 

Задолжителна литература: 

 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 проф. Д-р 

Константин 

Василев, 

проф Д-р 

Димче 

Китановски 

Технологија на 

живинско месо и 

јајца  

Факултет за 

биотехнички науки, 

Битола 

2005 

2 Дејвид 

Сеинцбери.  

Здравје на 

живината и 

менаџмент 

Влада на Р.М, Проект 

1000 преводи на книги 

2010 

 

3 Хиротоши 

Тамура, 

Сузан 

Е.Ебелер, 

Кику 

Кубота, 

Џери 

Р.Такока 

Вкусот на храната 

- хемија, сетилна 

евалуација и 

биолошка 

активност 

Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги. 

2010 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1     

2     

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

1 Наслов на наставниот предмет ЕКОНОМИКА НА АГРОКОМПЛЕКСОТ 

2 Код АМИ-409 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма 

(единица, односно институт, 

катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

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

6 Академска година / семестар 

 

II 

(втора)/I

V 

семестар 

7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Николче Јанкуловски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

 

10 Цели на предметната програма: Стекнување на знење за основите на економиката на 

агрокомплексот. Се изучува микро и макро економиката на агро комплексот, 

меѓународните организации кои се од значење за агрокомплексот, како и стручните 

служби кои се сервис на агрокомплексот. 

 

11 Содржина на предметната програма: Теоретско-методолошки аспекти на 

земјоделството, специфичности на земјоделството, Вклучување на македонскиот 

агрокомплекс во светскиот промет, аграрна политика, менаџмент и информативен 

систем во земјоделството, некои меѓународни организации за развој на земјоделството 

(агрокомплексот), карактеристики на развојот на земјоделството во Република 

Македонија, економско преструктуирање на агрокомплексот, аграрна и развојна 

политика на Република Македонија. 

12 Методи на учење: класични предавања, дискусии, симулации, изучување на 

практични случаи, изработка на семинарски задачи. 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 

14 Распределба на расположливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски 

вежби) 

Други форми на активности: изработка на 

семинарска работа, индивидуално учење 

15 Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

    30   часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

    30   часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи       10 часови 

16.2 Самостојни задачи       20 часови 

16.3 Домашно учење       60 часови 

17 Начин на оценување 

17.1 Тестови       80            

бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација, писмена и 

усна) 

         10         

бодови 
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17.3 Активност и учество           10        

бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

                     до 50бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен 

испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот 

на семестарот, а во спротивно нема право на 

потпис и полагање на предметот преку 

колоквиуми. 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку 

завршно оценување во предвидените испитни 

рокови, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на  

наставата 

Самоевалуација и надворешна евалуација  

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 

 

 

 Дорева Е. Економика на аграрот Економски 

факултет-Скопје 

2000 

 2 Гејл Л. 

Крејмер, 

Кларенс В. 

Јенсен, 

Даглас Д. 

Саутгејт  

Економика на 

земјоделството и 

агробизнис 

Ars Lamina, Скопје. 2012 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Ѓорѓевски 

Ѓ., 

Данилова Н. 

Вовед во економика на 

земјоделството 

Економски 

Институт-Скопје 

2008 

2 

 

Аждерски Ј. Економика на 

земјоделството 

Факултет за 

земјоделски науки 

и храна-Скопје 

2007 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА РИБИ И 

РИБНИ ПРОДУКТИ 

2 Код АМИ-410 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки 

5 Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6 Академска година / семестар 

 

II година/  

IV семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Дијана Блажековиќ Димовска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Предзнаења од рибарство, биологија, хемија, 

микробиологија, зоохигиена 

10 Цели на предметната програма: 

Запознавање со ризик факторите кои влијаат врз квалитетот и безбедноста на рибите и 

производите од риби 

11 Содржина на предметната програма: 

 

Теоретска настава 

Водата како основна животна средина и влијанието на физичко-хемиските 

карактеристики на водата врз рибната популација. Анатомски карактеристики на рибите. 

Систематика на рибите. Физичко-хемиски карактеристики на рибиното месо. Хранлива 

вредност на рибиното месо.Хигиенска исправност на рибиното месо. Бактериолошка 

исправност на рибиното месо. Квалитетни својства на уловената риба. Општи 

карактеристики на болестите кај рибите. Здравствена заштита на рибите. Преработка и 

конзервирање на рибите. Контрола на квалитетот на рибините производи. Законска 

регулатива. 

 

Практична настава 

Испитување на квалитетните својства на водата (физичко–хемиски карактеристики). 

Одредување на физичко-хемиските карактеристики на рибиното месо (вода, протеини, 

непротеински азотни материи, масти, неоргански материи, витамини, јаглехидрати). 

Екстериерни карактеристики на телото на рибите. Проценка на свежината на рибите. 

Одредување на хигиенската исправност на рибиното месо. Начини на конзервирање на 

рибите. Ихтиотехнички и ихтиосанитарни мерки. Методи на дезинфекција. Земање на 

рибен материјал и испраќање за лабораториско испитување. 

12 Методи на учење:индивудуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 
2 + 2 

14 Распределба на расположливото 

време 

150 

15 
Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

 

30 часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 
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17 Начин на оценување 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

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

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

                     до 50бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршениспит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот 

на семестарот, а спротивно нема право на 

потпис и полагање на предметот преку 

колоквиуми. 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни рокови, 

во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска програма 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач Година 

1 

Стенли Додсон 
Вовед во 

лимнологија 

(Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги) 

2009 

2 
Христовски М., 

СтојановскиС. 

Биологија, 

одгледување и 

болести на рибите 

Национален форум 

за заштита на 

животните на РМ 

2005 

3 

Стевановски В., 

Христова К. В. 

Технологија на 

преработка и 

конзервирање на 

риба 

Факултет за 

биотехнички науки 
2010 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач Година 

1 
Стевановски В. 

Слатководно 

рибарство 

Факултет за 

биотехнички науки 
2010 

2 
KovačevićD. 

Kemija i tehnologija 

mesa ribe 
Osijek 2001 

3 
Baltik M. 

Higiena mesa, riba, 

rakova i skolki 
Beograd 2000 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет СЕНЗОРНА АНАЛИЗА НА ГОТОВИ АНИМАЛНИ 

ПРОИЗВОДИ 

2 Код АМИ-411 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6 Академска година / семестар IIгодина/ 

IVсеместар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. Д-р Љупче Кочоски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Анатомија со физиологија, хемија, биохемија на 

анималните производи и преработки, клеточна 

биологија со хистологија, технологија на готови 

производи од анимално потекло и др. 

10 Цели на предметната програма: 

Оспособување на студентите, односно идните стручњаци за вршење на сензорна анализа и 

дегустација на прехранбените производи од анимално потекло. 

11 Содржинанатеоретскиот дел на предметот (предавањата): 

Вовед, Значење на сензорната анализа; Поважни сензорни својства и анатомско 

физиолошки основи на сензорната анализа; Олфакторни впечатоци; Орални, тактилни и 

аудиски впечатоци;Одбирање на оценувачи за сензорна анализа; Поделба на 

оценувачите за сензорна анализа; 

Условизаизведувањенадегустација,простории,формулари,готови производиод 

анималнопотекло(месни имлечни производи, риба,јајцамед и др). 

дополнителнаопрема,давањанаоценка,интерпретацијана добиените оценки 

одизвршенатадегустацијаидр.Методи на сензорна анализа (постапки за оценување), 

парен тест, Дуо - трио тест и троен тест, Описни (дескриптивни) методи, Рангови – 

рангирање, Методи на бодување – поентирање, Тестови на прифатливост (афективни 

тестови).  

Содржина на практичниот дел на предметот (вежбите):  

Одбирање на оценувачи за сензорна анализа; Ishihara тест; Одредување на интензитетот на 

боја на водени раствори; Идентификација на основните модалитети на вкусот; Оценување 

на прагот на осетливост на вкус кај различни супстанции; Одредување на мирисот со 

помош на директни методи; Сензорно испитување на анимални производи (млеко, месо, 

јајца, риба, мед.) со помош на аналитични тестови (дискриминаторни), скали и рангови, 

тестови за прифатливост.  

12 Методи на учење:Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 

14 Распределба на расоложливото 

време 

 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми наактивности 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 



ЕЛАБОРАТ АГРОМЕНАЏМЕНТ - I (Прв) Циклус на студии 

 

139 

 

 

 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

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

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент  може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема право на потпис и 

полагање преку колоквиуми.  

Студентите кои што не добиле потпис, имаат право 

да го полагаат предметот преку завршно 

оценување на предвидените испитни рокови, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација на програма после секоја студиска 

година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Љупче 

Кочоски  

 

Сензорна анализа интерна скрипта 2010 

2 Хиротош

и Тамура, 

Сузан 

Е.Ебелер, 

Кику 

Кубота, 

Џери 

Р.Такока.  

Вкусот на храната - 

хемија, сетилна 

евалуација и 

биолошка активност 

Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги. 

2010 

3     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 AndrasCsillag Atlas of thesensory 

organs 

Humana PressTotowa, 

New  Jersey 

2005 

2 Stephanie 

Clark и сор. 

The Sensory 

Evaluation of Dairy 

Products 

Springer 2009 

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од првциклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет 
ХЕМИСКО ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА 

КОНТРОЛА НА АНИМАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ 

2 Код АМИ-605 

3 Студиска програма Агроменаџмент  

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6 Академска година / семестар III година/  

VI семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф.др. Џулијана Томовска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Хемија 

 

10 Цели на предметната програма: 

Во согласност со современите научни трендови во универзитетското образование за 

непосредно поврзување на теоријата и практиката, студентите се стекнуваат со основни 

познавања од хемиските методи и инструменти применливи за докажување на компоненти 

во одредена матрица какои лабораториски вежби  за работење во мали средни и големи 

фарми кои се занимаваат со сточарско производство. 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања): 

Подготовка на проба, методи за одделување, електроаналитички методи, оптички, 

спектрофотометриски и масена спектрометрија. 

Практична настава (вежби): 

Мерење наpHи pH метрискатитрација,потенциометрискатитрација, 

кондуктометрискатитрација, центрифугирање, мерење концентрација на раствори 

соколориметар (проточени непроточен начин), примена на спектрофотометрискиметоди, 

раздвојување на смеса од амино киселини со хроматографија на тенок слој и раздвојување 

на метил естери на масни к-ни со гасна хроматографија.  

12 Методи на учење: Индивидуално  учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на расоложливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), вежби 

Други форми на активности: изработка на 

семинарска работа, индивидуално учење 

15 Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење      60 часови 

17 Начин на оценување: континуирано -преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 0 -100  80 бодови 

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

17.3 Активност и учество  10 бодови 
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18 Критериуми за оценување 

(бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршениспит 

Редовниот студент  може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема право на потпис 

и полагање преку колоквиуми. 

Студентите кои што не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување на предвидените испитни рокови, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програма после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Douglas A.Skoog 

Donald.West 

F.Yames Holler 

Аналитичка хемија USA 2005 

2 М.Милосавлевик Инструментални 

методи  

Нови Сад 2006 

 
3 Дејвид Харви Модерна аналитичка 

хемија 

 

Просветно 

делоСкопје 

2009 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет 
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ИЗВОРИ НА МЕСО 

2 Код АМИ-606 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки Битола 

 

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

6 Академска година/семестар 

 

III година/ 

VIсеместар 
6 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. д-р Митре Стојановски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Општо сточарство 

Исхрана на домашните животни 

Производство и познавање на месото 

10 Цели на предметната програма: 

Познавање на неконвенционалните извори на месо кои во последно време се доста актуелни 

бидејки претставуваат еколошки здрава храна 

11 Теоретска настава (предавања) 

Вовед, производство на месо од диви животни, отстрел или колење на дивите животни, 

ладење и зреење на месото од дивите животни, состав и оособини на месото од дивите 

животни, месо од полжави, жаби, желки, ежеви, морски плодови и сл. 

Практична настава (вежби) 

Земање на месо проби од различни видови животни. Утврдување на хемискиот состав 

(одредување на содржината на вода, масти, протеини, минерални материи). Сензорно 

оценување. Утврдување на pH вредноста. Одредување на сварливоста. Утврдување на 

конзистенцијата.Одредување на бојата. Утврдување на гнилежните процеси. 

12 Методи за учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на 

расположливото време 

Наставни активности:теоретска настава 

(предавања),вежби 

Други форми на активности: изработка на семинарска 

работа, индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимскаработа 

15 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 15часови 

16.3 Домашно учење      40часови 

17 Начин на оценувањe: 

континуирано-преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација, писмена и 

усна) 

10бодови 

17.3 Активности учество 10бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до50бода 5(пет)(F) 

од51до60бода 6(шест)(E) 
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од61до70бода 7(седум)(D) 

од71до80бода 8(осум)(C) 

од81до90бода 9(девет)(B) 

од91до100бода 10(десет)(A) 

19 Услови за потписи полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема право на потписи 

полагање преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат право 

да го полагаат предметот преку завршно оценување 

на предвидените испитни рокови, во текот на 

годината 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација на програма после секоја студиска 

година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Вуковиќ И. Основе 

технологије меса 

Издание на 

Универзитетот во 

Београд 

1998 

2 М.Стојановски Производство и 

познавање на 

месото 

Скрипта за интерна 

употреба 

2004 

3 Х. Хју, Веи-Кит 

Нип, Роберт 

В.Роџерс, Овен 

А. Јанг.  

Наука за месото и 

неговата примена. 

Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги. 

2012 

 

4 Хиротоши 

Тамура, Сузан 

Е.Ебелер, Кику 

Кубота, Џери 

Р.Такока 

Вкусот на 

храната - хемија, 

сетилна 

евалуација и 

биолошка 

активност 

Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги 

2010 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1     

2     

3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕЛАБОРАТ АГРОМЕНАЏМЕНТ - I (Прв) Циклус на студии 

 

144 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет 
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ИЗВОРИ НА 

МЛЕКО 

2 Код АМИ-607 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска програма 

(единица, односно институт, 

катедра,одел) 

Факултет за биотехнички науки-Битола 

5 Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

6 Академска година / семестар 

 

IIIгодина / 

VIсеместар 

7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доц.д-р Гордана Димитровска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Познавање на семињата и плодовите за 

производство на млеко од неконвенционални 

извори 

10 Цели на предметната програма: 

Запознавање на студентите со начините и изворите за производство на млеко од 

неконвенционални извори 

11 Содржина на теоретскиот дел од предметот: 

Значење на млекото од неконвенционални извори и технологија на вклучување на 

истото во исхраната на човекот. Камилско млеко. Козјо млеко. Биволско млеко. 

Кобилско млеко. Млеко од магарица.Соино млеко. Сурутка,казеинати,копреципитати и 

лактоза.  Карактеристики на новите производи добиени со вклучување на млекото од 

таков вид. Подготовка на новите производи за нивна реализација. Зреење и лагерување 

на производите. 

Содржина на практичниот дел на предметот (вежби): 

Земање на средни проби на различни видови на млека од неконвенционално потекло, 

Конзервирање и транспорт на пробите; Определување на киселост (pHи титрациона 

киселост), Квантитативно определување на вкупната сува материја , протеини, масти, 

лактоза, минерални материи ( IDF/ ISO/ AOAC); Практична работа во факултетската 

лабораторија за производство на традиционално кисело млеко и јогурт, ацидофилно 

млеко од козјо млеко; Теренска настава ( посета) на 2-3 млекопреработувачки 

капацитети во текот на семестарот; 

12 Методи на учење:  Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на расположливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски 

вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на проектна задача, индивидуално 

учење 

15 Форми на наставните активности 

 

15.1 Предавања-

теоретска 

30 часови 
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настава 

15.2 Вежби(лаборатори

ски 

аудиториски)семи

нари 

тимска работа 

30 Часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни 

задачи 

20 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација, писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3 Активност и учество 10  бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50бода 5 (пет) (F) 

   од 51до 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 100бода 10 (десет) (A) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во 

текот на семестарот, а во спротивно нема 

право на потпис и полагање на предметот 

преку колоквиуми. Студентите коишто не 

добиле потпис, имаат право да го полагаат 

предметот преку завршно оценување во 

предвидените испитни рокови, во текот на 

годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 С.Пресилски Неконвенционални 

извори на млеко 

Факултет за 

биотехнички 

науки-Битола 

2005 

 

2 Валстра,П.,В

аутерс,Ј.,Герт

с,Т. 

Наука и технологија 

на млеко 

Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на книги, 

2011 

22.2 Дополнителна литература 

Ред.    Автор        Наслов          Издавач Година 
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Бр. 

1 Н.Паркачева Технологија на 

млеко 

Скопје 1983 

2 Lj.Tratnik Mljeko-

hemija,biohemija i 

mikrobiologija mleka 

Zagreb 2002 

3 М.Балтаджиев

а 

Технологија на 

млечните продукти 

Sofija 1993 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет 
ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕСЕРТНИ 

СИРЕЊА И МЛЕЧНИ ДЕСЕРТИ 

2 Код АМИ-608 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно институт, 

катедра,одел) 

Факултет за биотехнички науки- Битола 

5 Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

6 Академска година / семестар III година 

VIсеместар 

7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Гордана Димитровска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Производство и познавање на 

млекото,сиренарство и масларство 

10 Цели на предметната програма: 

Да се запознаат студентите со технологиите на десртните сирења 

11 Содржина на теоретскиот дел од предметот: 

Историски развој на десертни сирења.избор и припрема на млеко за десертни 

сирења.Видови микробиолошки и други адитиви за сирења.Француски типови на сирења 

од типoт на Рокфорд .Англиски типови на сирења од типот на Рокфорд.Француски 

типови на сирења од типот на камамберт.Англиски,белгиски и други видови на сирења 

од типот на камамберт.Видови на десертни сирења со избрани додатоци од растително и 

животинско потекло. 

Содржина на практичниот дел од предметот (вежби): 

Земање проби од десертни сирења, Определување на вкупна сува материја кај сирењата, 

Определување на киселост кај сирењата (pH, титрациона киселост), Определување на 

масти и лактоза кај сирењата, Оределување на сол  кај сирењата, Технологија на 

производство на рокфорт, Технологија на производство на камамберт, Припрема и 

користење на адитиви за производство на десертни сирења. 

12 Методи на учење:Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 Часови 

14 Распределба на расоложливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски 

вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, индивидуално 

учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30часови 

16 Други форми наактивности 16.1 Проектни задачи 10часови 
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 16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

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

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18 Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50бода 5 (пет) (F) 

        од 51до 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 100бода 10 

(десет)(A) 

19 Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовниот студент може да 

отсуствува од настава или вежби 

најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема 

право на потпис и полагање на 

предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле 

потпис, имаат право да го полагаат 

предметот преку завршно 

оценување во предвидените 

испитни рокови, во текот на 

годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21 Методи на следење на квалитетот на  

наставата 

Самоевалуација на програмата 

после секоја студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред

. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    

Годин

а 

1 С.Пресилски Производство на 

сирења и путер 

Факултет за 

биотехничк

и науки-

Битола 

2004 

 

2 Валстра,П.,Ваутерс,Ј.,Гертс,

Т. 

Наука и технологија 

на млеко 

Влада на 

РМ Проект 

1000 

преводи на 

книги, 

2011 
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22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          

Издавач 

   

Годин

а 

1 Н.Капац Паркачева Технологија на млеко 

(I и II дел ) 

Скопје 1983 

2 М.Балтаджиева Технологија на 

млечните продукти 

Софија 1993 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет 
ПРОИЗВОДСТВО НА ГОТОВИ ЈАДЕЊА И 

ДЕЛИКАТЕСНИ МЕСНИ ПРОИЗВОДИ 

2 Код АМИ-609 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма 

(единица, односно 

институт,катедра,оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки Битола 

 

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

6 Академска година/семестар 

 

III година/  

VI семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Елена Јошевска 

9 Предуслови, за запишување на 

предметот 

Производство и познавање на месо 

Обработка на месото 

10 Цели на предметната програма: 
Запознавање со основните принципи при преработката на месото во месни производи. 

11 Теоретска настава (предавања) 

Расечување и категоризација на месото за производство наготови јадења, Поделба на на 

конзервите и готовите јадења според особините и составот на готовиот производ и 

сл.Обликување на месото, солење и саламурење на месото, месното  тесто. Адитиви и 

зачини, технологија за производство на готови јадења и козерви. Складирање и 

пакување на конзервите и готовите јадења. 

Практична настава (вежби) 

Сензорни особини на готовите јадења. Анализа на суровините на готовите јадења. 

Анализа на градинарските производи. Методи на испитување на готовите јадења. 

Сосотав и хемиски испитувања на полуготови јадења. Состав и особини на супите. 

Состав и особини на салатните кремови. Хемиски состав на деликатесните месни 

производи. Сензорна анализа на деликатесните месни производи. 

12 Методи на учење:Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150часови 

14 Распределба на 

расположливото време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски 

вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, проектна задача, 

индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимскаработа 

30часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 10часови 

16.2 Самостојнизадачи 20часови 

16.3 Домашно учење 60часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80бодови 
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17.2 Семинарска работа/проект (презентација,писменаиусна) 10бодови 

17.3 Активности учество 10бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до50бода 5(пет)(F) 

од51до60бода 6(шест)(E) 

од61до70бода 7(седум)(D) 

од71до80бода 8(осум)(C) 

од81до90бода 9(девет)(B) 

од91до100бода 10(десет)(A) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот 

на семестарот, а во спротивно нема право на 

потпис и полагање на предметот преку 

колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку 

завршно оценување во предвидените испитни 

рокови, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонскијазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Вуковиќ И. Основе технологије 

меса 

Издание на 

Универзитетот во 

Београд 

1982 

2 Хиротоши 

Тамура, 

Сузан 

Е.Ебелер, 

Кику 

Кубота, 

Џери 

Р.Такока 

Вкусот на храната - 

хемија, сетилна 

евалуација и 

биолошка активност 

Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги 

2010 

3     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1     

2     

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет 
ЕКОАМБАЛАЖА 

2 Kод AMI-610 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

Факултет за биотехнички науки 

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

6 Академска година / семестар 

 

III година/ 

VI семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник 
Проф. Д-р Живко Јанкулоски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Потребни предзнаења од амбалажирање и складирање 

на агропрехранбените производи,  

10 Цели на предметната програма: 

Запознавање со еко- амбалажата која се користи во агроиндустријата 

11 
Содржина на предметната програма:                                                            Теоретска 

настава (предавања) 

Вовед, еколошки амбалажни материјали и особини на амбалажните материјали, Видови на 

еко амбалажа, Системи на пакување со еко амбалажа кај прехрамбените производи, услови 

за производство и промет на еколошка амбалажа. Складишта, Декларација на производите, 

Стандарди за животна средина 

Практична настава (вежби) 

Одржливи постапки за управување со амбалажен отпад, Неодржливи постапки за 

управување со амбалажен отпад, Рециклирање на отпадна пластична амбалажа, 

Рециклирање на отпадна хартиена амбалажа, Рециклирање на отпадна метална амбалажа, 

Рециклирање на отпадна стаклена амбалажа, Еко ознаки 

12 Методи на учење:  
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на расположливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски 

вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 20 часови 

16.2 Самостојни задачи     10 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување  2 колоквиуми во текот на семестарот и писмен испит 

17.1 Тестови  80 бодови 

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

17.3 Активност и учество  10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

                     до 50 бода 5 (пет) (F) 

            од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 



ЕЛАБОРАТ АГРОМЕНАЏМЕНТ - I (Прв) Циклус на студии 

 

153 

 

 

 

 

 

            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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема право на потпис 

и полагање на предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни рокови, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Јанкулоски Ж Екоамбалажа Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ 

- Битола 

2009 

 

2 Јанкулоски Ж Амбалажирање на 

анимални производи 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ 

- Битола 

2008 

 

 3 Х. Тамемаги Криза со отпадот (Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги), 

2010 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Галиќ К.; 

Циковиќ Н., 

Берковиќ К. 

Анализа амбалажног 

материјала 

Хинус, Загреб 2000 

  2 Црнчевиќ Б. Амбалажа животних 

намирница 

Белград  

  3. Цветков Љ. Амбалажа за 

прехранбени производи 

 1994 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 
АГРАРНА ПОЛИТИКА 

2 Код АМИ-611 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки Битола 

 

5 Степен (прв,втор,третциклус) Прв циклус 

6 Академска година/семестар III година / 

VIсеместар 

7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Доц. д-р Николче Јанкуловски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Основи на економија 

 

10 Цели на предметната програма: 
Основна цел на предметот е да им понуди на студентие основни предзнаења  од областа на 

аграрната политика која се спроведува во РМ и пошироко во ЕУ 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања):  

Поим, дефинирање, значење, цели и мерки на економската политика; Улогата на 

земјоделството во стопанството; Развојни карактеристики на земјоделството и аграрната 

политика на Република Македонија; Различната положба и улога на индивидуалниот, 

општествениот и задружниот сектор во земјоделството; Објективни проблеми во развојот 

на земјоделството; Структура и структурни промени во земјоделството; Актуелни 

проблеми, мерки за нивно решавање и перспективи за развој на земјоделството; Аграрно - 

политички аспекти на европската интеграција на македонското земјоделство.  

Практична настава (вежби): 

Презентација на семинарски работи; Елементи на аграрната политика; Квоти, 

дозволи,државна трговија и државна интервенција како дел од квантитативна заштита; 

Административно - заштитни мерки; Кредитна и даночна политика; Стратешки 

приоритети, мерки, носители на аграрната политика. 

12 Методи за учење: Индивидуално  учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150часови 

14 Распределба на 

расположливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

вежби 

Други форми на активности: изработка на семинарска 

работа, индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања - теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимскаработа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење  60часови 

17 Начин на оценувањe: континуирано -преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80бодови 

17.2 Семинарска работа/проект 

(презентација,писменаиусна) 

10бодови 

17.3 Активности учество 10бодови 
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18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до50бода 5(пет)(F) 

од51до60бода 6(шест)(E) 

од61до70бода 7(седум)(D) 

од71до80бода 8(осум)(C) 

од81до90бода 9(девет)(B) 

од91до100бода 10(десет)(A) 

19 Услови за потписи полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент  може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на семестарот, 

а во спротивно нема право на потпис и полагање 

преку колоквиуми  

Студентите кои што не добиле потпис, имаат право 

да го полагаат предметот преку завршно оценување 

на предвидените испитни рокови, во текот на 

годината 

 

20 Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација на програма после секоја студиска 

година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 DorevaE. Ekonomika na agrarot Ekonomski fakultet 

Skopje 

2002 

 

2 Дејвид 

Гудмен и 

Мајкл Џ. 

Вотс  

Глобализирање на 

храната - аграрните 

прашања и 

глобалната 

реорганизација 

Арс Ламина, Скопје 2011 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1     

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет 
ОПРЕМА ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЕКО 

2 Код АМИ-613 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска програма 

(единица, односноинститут, 

катедра,одел) 

Факултет за биотехнички науки-Битола 

 

5 Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6 Академска година / семестар 

 

II година/  

IVсеместар 
7 Бројна ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. д-р Вангелица Јовановска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Производство и познавање на млеко и 

млечни производи  

10 Цели на предметната програма: 

Дооформување на знаењата со специфичните машини за преработка на млеко 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања): 

Автоматска директна линиска стандардизација, Линија за стандардизирано регуларно 

млеко,  Опрема за индустриско производство на цврст јогурт, Производство на цврст 

јогурт за пиење, Филтрирање на воздухот при производството на јогурт, Машини и 

опрема во линијата за производство на путер, Линија за производство на  топено масло, 

Мембрански методи за разделување на растворите, Пречистувачи, Линиски миксер за 

мешање, Опрема за UHT-обработка за директно греење на млекото, Термичка обработка 

на супстрат во плочест топлиноразменувач, Машини и опрема во производните линии за 

производство на сирење, Опрема за фета сирење, кварк сирење, селско сирење, чедер 

сирење, Процесна линија за производство на сурутка, Опрема за производство на 

сладолед, Машина за паковање на млечни производи. 

 

Практична настава (вежби): 

Производна линија за павлака, Производна линија за стерилизација на млекото, Процес 

на разделување на растворите преку обратна осмоза, Модули и инсталации за 

ултрафилтрација и обратна осмоза, Производна линија за кварк сирење, Механизирано 

производство на селско сирење, Механизирано производство на чедер сирење, Линија за 

механизирано производство на сирење гауда, Производна линија за незасладено 

кондензирано млеко, Производство на млеко во прав; Посета на преработувачки 

капацитети; 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на расположливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски 

вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, индивидуално 

учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски) семинари 

тимска работа 

30 

часови 

16 Други форми на активности 

 

16.1 Проектни задачи 10 

часови 
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 16.2 Самостојни задачи 20 

часови 

16.3 Домашно учење 60 

часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарскаработа/проект (презентација, писмена и усна) 10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18 Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

 

 

 

0до 50бода 5 (пет) (F) 

од51до60бода 6(шест) (E) 

од61  до70бода 7(седум) (D) 

од71до80 бода 8 (осум) (C) 

од81до90 бода 9 (девет) (B) 

од91до100 бода 10 (десет) (A) 

19 Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовниот студент може да отсуствува 

од настава или вежби најмногу три пати 

во текот на семестарот, а во спротивно 

нема право на потпис и полагање на 

предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, 

имаат право да го полагаат предметот 

преку завршно оценување во 

предвидените испитни рокови, во текот 

на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после 

секоја студиска година 

22 Литература:                                    

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Вангелица 

Јовановска 

Авторизирани предавања 

по Опрема за преработка 

на млеко 

 2008 

2 Питер 

Валстра, Јан 

Т. М. Вутерс, 

Том Ј. Гертс, 

Наука и технологија на 

млеко 

Ars Lamina 2011 

3     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Pieter Walstra, 

Jan T.M. 

Wouters, 

Tom J.Geuts 

Dairy science and 

technology 

 

CRC/Taylor & 

Francis,USA 

2006 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет 
ОПРЕМА ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕСО 

2 Код АМИ-614 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организаторнастудискапрограма(ед

иница, односноинститут, 

катедра,одел) 

Факултет за биотехнички науки-Битола 

 

5 Степен (прв, втор, третциклус) прв циклус 

6 Академскагодина / семестар 

 

II година/  

IV семестар 
7 Бројна ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. д-р Вангелица Јовановска 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Обработка на месо и месни производи 

10 Цели на предметната програма: Дооформување на знаењата со специфичните машини 

за преработка на месо 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања):  

Основна опрема во кланиците, Опрема за миење на раце, Машини за чистење и 

стерилизација на ножеви и ситен прибор, Опрема за сечење на месото, Опрема за сечење 

во коцки, Опрема за сечење месо во порции, Опрема за ситнење на замрзнато месо, 

Опрема за мелење на месо, Конзерви од месо, Ладилна машина, Машина за саламурење, 

Комори за топлинска обработка, Комори за чадење, Комори за интензивно ладење, 

Комори за варење, Опрема за добивање на маст за јадење, Вакуум опрема за добивање на 

маст за исхрана 

Практична настава (вежби):  

Пренос на производите во кланица, Стерилизација на производите и вентiлација на 

работните простории, Линија за сечење на живина, Линија за расекување и откоскување, 

Проточни кутери, Клипни полнилки за колбаси, Термичка обработка на конзервите, 

Контрола на термичкиот процес, Работа со вакуум тамблер, Агрегати со непрекинато 

дејство за варење, обжарување и ладење, Микропроцесорски команден систем; Посета на 

преработувачки капацитети; 

12 Методи на учење: 

Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на време 150 часови 

14 Распределба на расоложливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски 

вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, индивидуално 

учење 

15 Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски 

аудиториски) семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начиннаоценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарскаработа/проект (презентација, писмена и усна) 10 бодови 
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17.3 Активност и учество 10 бодови 

18 Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

 

 

 

 

0 до 50бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60бода 6(шест) (E) 

од61  до70бода 7(седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до100 бода 10 (десет) (A) 

19 Услови за потпис и полагање на завршени 

спит 

Редовниот студент може да отсуствува 

од настава или вежби најмногу три пати 

во текот на семестарот, а во спротивно 

нема право на потпис и полагање на 

предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, 

имаат право да го полагаат предметот 

преку завршно оценување во 

предвидените испитни рокови, во текот 

на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после 

секоја студиска година 

22  

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Вангелица 

Јовановска 

Авторизирани предавања 

по Опрема за преработка 

на месо 

Факултет за 

биотехнички 

науки Битола 

2008 

2 Х. В. Окерман, 

К.Л. Хенсен 

Животински нуспроизвод 

обработка и користење 

Ars Lamina 2011 

3 Џозев Кери, Џон 

Кери, Дејвид 

Ледвурд, 

Преработка на месо Ars Lamina 2011 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 George 

D.Saravacos, 

A.E.Kostaropoulos 

Handbook of Food 

Processing Equipment 

 

Kliwer 

Academic 

USA 

2002 

2     

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет КОНЗУМНО МЛЕКО И КИСЕЛОМЛЕЧНИ 

ПРОИЗВОДИ 

2 Код АМИ-805 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

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

6 Академска година / семестар 

 

IVгодина/VI

II семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. д-р Стефче Пресилски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Биологија,хемија,биохемија и производство и 

познавање на млекото 

10 Цели на предметната програма: 

Запознавање на основните промени на млекото при преработката во различни конзумни 

млека, млеко во прав и ферментирани млечни производи 

11 Содржина на предметната програма: 

Поим,цел и технологија на производство на конзумни млека(сурово, 

пастеризирано,стерилизирано,модифицирано,ароматизирано,млеко во прав 

реконструирано и рекомбинирано),поим и цел за производство на киселомлечни напитоци 

и напитоци од сурутка и кисела павлака. 

Содржина на практичниот дел на предметот (вежби): 

Земање на средни проби на различни видови на млечно- течни, кисело млечни, 

кондензирани и сушени производи; Конзервирање и транспорт на пробите; Определување 

на киселост (pHи титрациона киселост), Квантитативно определување на вкупната сува 

материја , протеини, масти, лактоза, минерални материи; Практична работа во 

факултетската лабораторија за производство на традиционално кисело млеко и јогурт, 

ацидофилно млеко, овошен јогурт, кефир и кисела павлака; Теренска настава ( посета) на 

2-3 млекопреработувачки капацитети во текот на семестарот; 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 

14 Распределба на расоложливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски 

вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на проектна задача, индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 60часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација, писмена и усна)  

10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18 Критериуми за оценување до 50бода 5 (пет) (F) 
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(бодови/оценка) 

 

 

 

 

                од 51до 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршениспит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот 

на семестарот, а во спротивно нема право на 

потпис и полагање на предметот преку 

колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни рокови, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    

Година 

1 С.Пресилски Конзумно млеко и 

киселомлечни 

производи 

Факултет за 

биотехнички науки-

Битола 

2005 

 2 Валстра,П.,Вау

терс,Ј.,Гертс,Т. 

Наука и технологија 

на млеко 

Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги, 

2011 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    

Година 

1 A.Petricic Konzumno I 

fermentirano mleko 

Zagreb 1990 

2 Lj.Tratnik Mljeko-

hemija,biohemija I 

mikrobiologija mleka 

Zagreb 2002 

3 M.Stefanova 

Kontradenko I 

Z.Simov 

Blgarsko kiselo 

mleko 

Sofija 2003 
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Прилог бр.3 Предметна програма од првциклуснастудии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 
ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА 

ЖИВИНСКО МЕСО 

2 Код АМИ-806 

 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

 

4 Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра,оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6 Академска година /семестар IV година/ 

VIII семестар  
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. д-р Димче Китановски 

9 Предуслови за запишување 

напредметот 
Анатомија со физиологија на домашните животни, 

општо сточарство, специјално сточарство 

10 Цели на предметната програма: 

 

11 Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Карактеристики на живинското месо; Автолитички промени во живинското месо; Кожа и 

кожни творби кај живината; Индустриско производство на живинско месо; Примарна 

обработка на живината; Симнување на перјата од живинските трупови, егзентерација и 

евисцерација; Обработка на живината на подвижни механизирани и автоматизирани 

линии; Ладилна обработка и лагерување на живинското месо; Производство на делумно 

смрзнато живинско месо; Обработка на споредни производи од живината; 

Содржина на практичниот дел на предметот (вежби): 

Утврдување на хемискиот состав и хранливата вредност на живинското месо 

(земање проби); Утврдување на содржината на вода; Утврдување на содржината на 

масти.Утврдување на содржината на вкупни протеини. Утврдување на содржината на 

минерални материи. Утврдување на содржината на хидроксипролин. Утврдување на 

содржината на триптофан. Квантитативна анализа на составните делови на живинското 

месо. Утврдување на енергетската вредност. Утврдување на постморталните промени и 

определување на пресноста (земање проби и сензорна оценка). Утврдување на pH 

вредноста. Утврдување на хидрофилните својства (SVV). Утврдување на структурно-

механичките својства (нежност, еластичност, цврстина). Утврдување на хранливите 

субпродукти од живина. Теренска настава – посета на индустриска кланица за живина. 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 

на време 

150 часови 

 

14 Распределба на 

расоложливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, проектна задача, 

индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30часови 

16 Други форми наактивности 

 

16.1 Проектни задачи 10часови 

16.2 Самостојни задачи 20часови 
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 16.3 Домашно учење 60часови 

17 Начин на оценување:  

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација, писмена и 

усна) 

10бодови 

17.3 Активност и учество 10бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршениспит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат право 

да го полагаат предметот преку завршно оценување 

во предвидените испитни рокови, во текот на 

годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонскијазик 

 

21 Методи на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

 

Задолжителналитература: 

 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 проф. Д-р 

Константин 

Василев, 

проф Д-р 

Димче 

Китановски 

Технологија на 

живинско месо и 

јајца  

-Факултет за 

биотехнички науки, 

Битола 

2005 

 2 Х. Хју, Веи-

Кит Нип, 

Роберт 

В.Роџерс, 

Овен А. Јанг.  

Наука за месото и 

неговата примена. 

Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги. 

2012 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 
Наслов на наставниот предмет ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО 

2 Код АМИ-807 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки 

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

6 Академска година / семестар 

 

IVгодина/ 

VIIIсеместар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. Д-р Живко Јанкулоски 

9 Предуслови за запишување на предметот 
Познавања од поледелство 

10 Цели на предметната програма: 

Да ги запознае студентите со одгледувањето на фуражните култури за добиточна храна. 

11 
Содржина на предметната програма: Теоретска настава (предавања) 

Вовед, Поделба на фуражните растенија, Едногодишни фуражни растенија, 

Повеќегодишни растенија, Класести растенија, мешункасти растенија, коренасто- 

клубенасти, отровни растенија, фуражни меѓупосеви, фуражни смески, тревници, зелен 
конвејер, одредување квалитет на сено и силажа, Сенажа, Силажа. 

Практична настава (вежби) 
Пресметување на количина семе за сеидба на едногодишни смески, Определување на 

количина на семе во 1 ha површина кај повеќегодишните смески, Количина на семе за 

сеидба на вештачки ливади и пасишта, составување на повеќегодишни смески, 

Пресметување на количество на сено, Оценување на квалитетот на сено. 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14 Распределба на расоложливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски 

вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, проектна задача, 

индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 10часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 60часови 

17 Начин на оценување: 

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови    80 бодови 

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

17.3 Активност и учество    10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот на 

семестарот, а во спротивно нема право на потпис 

и полагање на предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни рокови, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата  

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1  Роберт Ф. 

Барнс 

С. Џери 

Нелсон 

Мајкл Колинс 

Кенет Џ. Мур 

Производство на 

фуражни култури 

Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги) 

 

2011 

2 К. Шифер, М. 

Кристин 

Вовед во агрономија Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги) 

2011 

3 Ч. Т. Хо, Џ. К. 

Лин, К. Ј. Женг 

Ориентални видови 

храна и растенија 

Влада на РМ Проект 

1000 преводи на 

книги) 

 

4 Јанкулоски Ж Фуражно 

производство 

(интерна скрипта) 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ - 

Битола 

2005 

5 Ивановски П Фуражно 

производство 

Земјоделски 

факултет-Скопје 

2009 

6     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Група 

автори 

Специјално 

поледелство 

Земјоделски 

факултет-Скопје 

 

2     

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 
Наслов на наставниот предмет 

МЕНАЏМЕНТ НА ФАРМИ 

2 Код АМИ-808 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,оддел) 

 

Факултет за биотехнички науки 

5 Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6 Академска година / семестар IVгодина/ 

VIIIсеместар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. д-р Драги Петковски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Основни предзнаења од областа на менаџментот 

10 Цели на предметната програма: Предметот има за цел да ги воведе студентите  во 

основните принципи на менаџментот и неговата примена во фармерското производство 

(посебно во сточарското фармерско производство) како специфичен вид на стопанска 

дејност, поради што се издвојува како посебна наставна дисциплина. 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања): 
Основни поими и карактеристики на менаџментот. Земјоделските трговски друштва и 
агроиндустрискиот комплекс. 
Типови на фарми. Избор на локација на фармите. Организација на стопански двор. 
Реони и реонирање. Избор на производна структура на фармите. Специјализација и 
интензификација на фармерското пеоизводство. Организација на земјишната територија, 
водоснабдувањето и останатата инфраструктура. Менаџмент со земјоделските машини и 
опрема. Менаџмент на трудот (работната сила) на фармите. Менаџмент со работните 
процеси во сточарските фарми (говедарски, свињарски, овчарски, козарски и 
живинарски. Менаџмент со производството и искористувањето на добиточната хранa. 
Менаџмент со трошоците на фарма. 
Практична настава (вежби): 
Специјализација и интесификација на фармерското производство. Мерење и оценување 
на интенсивноста на ниво на одделни производи. Методи за утврдување на оптимални 
транспортни трошоци (метод на индекси, метод на циклуси, симплекс метода). 
Техничко - аналитичко нормирање на трудот. Аналитичка процена на работните 
процеси и места. Определување на потребна суровина. Вредност на очекувано 
производство на фармите. Вкупен приход. Расходи на работење. Финансиски резултат. 
План на инвестиции.Примена на техника за мрежно планирање во изработката на 
оперативен план. Презентација на семинарски работи. 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на време 150 часови 

14 Распределба на расположливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски 

вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, проектна задача, 

индивидуално учење 

15 Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 20часови 

16.3 Домашно учење 60часови 
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17 Начин на оценување: Континуирано- преку  коллоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 Бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација, писмена и 

усна) 

10 Бодови 

17.3 Активност и учество 10 Бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршениспит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава 

или вежби најмногу три пати во текот на семестарот, 

а во спротивно нема право на потпис и полагање на 

предметот преку колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат право да 

го полагаат предметот преку завршно оценување во 

предвидените испитни рокови, во текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21 Методи на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Д. 

Петковски 

Менаџмент на 

фарми (скрипта) 

Факултет за 

биотехнички науки 

2008 

2 Д. 

Петковски 

Менаџмент на 

фарми (практикум) 

Факултет за 

биотехнички науки 

2007 

3 Џ. Тарнер 

М. Тејлор 

Применет 

менаџмент на 

фарма 

Проект на Владата на 

Р.М “Преведување на  

500 стручни, научни 

книги и учебници”. 

2010 

 4 Д. Кеј 

Е. Вилијам 

Менаџмент на 

фарма 

Проект на Владата на 

Р.М “Преведување на  

500 стручни, научни 

книги и учебници”. 

2009 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1     

2     

3     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет ИСХРАНА НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ 

2 Код АМИ-809 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма 

(единица, односно институт, 

катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки-Битола 

 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6 Академска година /семестар IV година/  

VIII семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник проф. д-р Ванѓел Стевановски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Потребни предзнаења од областа на биологијата, 

анатомијата на животните, фуражно производство, 

биохемијата итн. 

10 Цели на предметната програма: 

Најважен сегмент од менаџментот на фарми  

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања): 

Предметот исхрана ги изучува следните дисциплини: 

Хранливи материи и нивните физичко хемиски карактеристики 

Сточна храна (кабасти крми, концентрирани крми од растително потекло, 

концентрирани крми од анимално потекло) 

Припрема на силажи и сенажи 

Пресметување на дневни дажби и дневни оброци 

Исхрана на преживари, исхрана на молзни крави, исхрана на јуници, исхрана на телиња, 

исхрана на пресушени крави, исхрана на бикови 

Исхрана на овци ( молзни, овни, јагниња) 

Исхрана на свињи 

Исхрана на живина 

Практична настава (Вежби): 
Хемиски карактеристики на хранливите материи наменети за исхрана на животните 

-вода, белковини, масти, јагленохидрати, минерални материи,  

Припрема на кабасти храни за исхрана на животните 

Концентрирани храни за исхрана на животните 

Пресметување на дневни дажби и дневни оброци за исхрана на животните 

Исхрана по видови 

Исхрана на преживари 

Исхрана на непреживари 

Исхрана на птици 

Исхрана на риби 

12 Методи на учење:Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часа 

14 Распределба на расположливото 

време 

Наставни активности: теоретска настава 

(предавања), практична настава (лабораториски 

вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на семинарска работа, проектна задача, 

индивидуално учење 
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15 Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-

теоретска 

настава 

30 Часови 

15.2 Вежби(лабораторис

ки 

аудиториски)семин

ари 

тимска работа 

 

 

30 Часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 10Часови 

16.2 Самостојни задачи 20Часови 

16.3 Домашно учење 60 Часови 

17 Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 Бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација, писмена и 

усна) 

10 Бодови 

17.3 Активност и учество   10Бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50бода 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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен 

испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот 

на семестарот, а во спротивно нема право на 

потпис и полагање на предметот преку 

колоквиуми 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитнирокови, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 П. Ф. Фокс 

Џ. Џ. 

Кондон 

Протеини во 

исхраната 

Ars Lamina 2011 

2 М-р Петар 

Богданов 

Исхрана на Домашни 

животни 

Факултет за 

Биотехнички Науки 

2006 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 
ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА И ЗАЧИНИ 

  АМИ -811 

3 Студиска програма Агроменаџмент 

4 Организатор на студиска 

програма(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки-Битола 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6 Академска година / семестар IV година/ 

VIII 

семестар 

7 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник Проф. Д-р Живко Јанкулоски 

9 Предуслови за запишување 

на предметот 

Познавање од растително производство, агроекологија и 

биологија 

10 Цели на предметната програма: 

Запознавање и изучување на зачинските и лековитите растенија 

11 Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (предавања) 

Вовед, Градба на растенија, Распространетост, Активни материи, Поделба, Опис на одделни 

видови растенија, Чување на зачините, Класификација на зачинските и лековити растенија, 

Приноси на семе, дрога и етерично масло, Хемиски состав и употреба на зачинските и 

лековити растенија 

Практична настава (вежби) 
Подготовка на хербариуми и детерминација на растителен материјал, Берење, сушење и 

мелење на растителниот материјал, Екстракција на етерични масла, Морфолошки својства 

на зачинските и лековитите растенија (ајдучка трева, цикорија, камилица, естрагон, 

артичока, бел слез, нане, жалфија, мајчина душица, мајоран, лаванда, пчелинок, босилек, 

рузмарин, чубрица, ловор, бел синап итн.) 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 

на време 

150 часови 

14 Распределба на 

расоложливото време 

Наставни активности: теоретска настава (предавања), 

практична настава (лабораториски вежби) 

Други форми на активности: 

изработка на проектна задача, индивидуално учење 

15 Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30 часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 10часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17 Начин на оценување  

Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови    80 бодови 

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

17.3 Активност и учество    10 бодови 

18 Критериуми за оценување 

(бодови/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) 

19 Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

настава или вежби најмногу три пати во текот 

на семестарот, а во спротивно нема право на 

потпис и полагање на предметот преку 

колоквиуми. 

Студентите коишто не добиле потпис, имаат 

право да го полагаат предметот преку завршно 

оценување во предвидените испитни рокови, во 

текот на годината. 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Методи на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1  Е. Тојшер 

  

Лековити билки Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на 

книги 

2010 

2 М. Ванг, Ш. 

Санг, Л. 

Хванг, Ч. Т. 

Хо 

 

Билки – предизвици во 

хемијата и биологијата 

Влада на РМ 

Проект 1000 

преводи на 

книги 

2009 

3 Јанкулоски 

Ж., 

Муминовиќ 

Ш., 

Арапческа 

М. 

Зачински и лековити 

растенија – производство и 

употреба 

Универзитет 

“Св. Климент 

Охридски” – 

Битола (2006) 

2006 

     

     

     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Willford R. Lekovito bilje i njegova 

upotreba 

Zagreb 2002 

2 Муминовиќ 

Ш 

Лековито и зачинско биље Универзитет 

у Сарајево 

 

3     
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17. Список на наставен кадар 
 

Табела 7. Список на наставен кадар вработен на Факултетот за биотехнички 

науки - Битола 

 

Наставен кадар и вработени на Факултетот за биотехнички науки - Битола 

НАСТАВНИЧКИ КАДАР 

Ред. 

Број 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

Наставно-

научно звање 
ПРЕДМЕТИ 

1. д-р Џулијана Томовска 
редовен 

професор 

ХемијаI, Хемија II, Хемиско 

инструментални методи за контрола на 

анималните производи. 

2. 

 

д-р Драги Петковски 

 

редовен 

професор 

Менаџмент на човечки ресурси, Пазар и 

промет на агропрехранбените производи, 

Менаџмент во агропрехранбената 

индустрија, Вовед во менаџмент, 

Менаџмент на фарми, Маркетинг на 

земјоделските производи, Трошоци и 

калкулации на сточарските производи  

3. 
д-р Димче Китановски 

 

редовен 

професор 

Говедарство, Општо сточарство, 

Зоотехника, Производство и преработка 

на живинско месо 

4. 
д-р Трајан Дојчиновски 

 

редовен 

професор 

Основи на економија, Менаџмент со 

квалитет, Претприемништво и бизнис, 

Статистика, Осигурување во 

агропрехранбената индустрија 

 

5. 
д-р Живко Јанкулоски 

 

редовен 

професор 

Агроекологија, Поледелство, Фуражно 

производство, Зачински растенија и 

зачини, Вовед во растително 

производство, Амбалажирање и 

складирање на агропрехранбени 

производи, Екоамбалажа, Менаџмент на 

животната средина и природните 

ресурси 

6. д-р Митре Стојановски 
редовен 

професор 

Свињарство, Основи за преработка на 

месо, Производство и познавање на 

месо,Обработка на месо, Технологија на 

месо и месни производи, 

Неконвенционални извори на месо, 

Производство на готови јадења и 

деликатесни месни производи 
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7. д-р Стефче Пресилски 
редовен 

професор 

Живинарство, Конзумно млеко и кисело 

млечни производи, Сирењарство и 

масларство, Производство и преработка 

на млеко 

8. 

 

д-р Љупче Кочоски 

 

 

редовен 

професор 

Зоохигиена и здравје, Анатомија и 

физиологија на домашните животни, 

Квалитет и безбедност на анималните 

производи, Хигиена, Хигиена контрола и 

надзор на анимални производи, Сензорна 

анализа  

9. д-р Ванѓел Стевановски 
редовен 

професор 
Исхрана на домашните животни 

9. д-р Вангелица Јовановска 
вонреден 

професор 

Земјоделска механизација, Машини и 

опрема во фармерското производство, 

Машини и опрема во агропрехранбената 

индустрија,Техника и технологија на 

ладење и греење, Машини и опрема за 

преработка на анимални производи, 

Опрема за преработка на млеко, Опрема 

за преработка на месо 

9. д-р Мила Арапческа доцент 

Биологија, Клеточна биологија со 

хистологија, Биохемија, Стабилизација и 

стандардизација на агропрехранбените 

производи, Микробиологија на анимални 

производи 

10. д-р Гордана Димитровска доцент 

Производство и познавање на млеко, 

Основи на нутриција, Производство на 

десертни сирења и млечни десерти, 

Неконвенционални извори на млеко, 

Млекарски култури и сирила, 

Традиционални млечни производи  

11. д-р Катерина Бојковска доцент 

Маркетинг на агропрехранбените 

производи, маркетинг на земјоделски 

производи, Агробизнис менаџмент, 

Анализа на работење, Трошоци и 

калкулации  

12. д-р Николче Јанкуловски 

 

доцент 
Финансиски менаџмент, Сметководство, 

Аграрна политика, Економика на 

агрокомплексот 

13. 
д-р Дијана Блажековиќ 

Димовска 

 

 

доцент 

Рибарство, Преработка на риби, 

Квалитет и безбедност на риби и рибни 

продукти, Хигиена и безбедност во 

аквакултурата, Споредни производи од 

анимални производи 
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14. д-р Елена Јошевска 
 

доцент 
Преработка на месо, Производство и 

преработка на месо, Преработка на јајца 

 

 

 

СОРАБОТНИЧКИ КАДАР 

Ред. 

Број 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

Наставно-

научно 

звање 

ПРЕДМЕТИ 

1. 
м-р Весна Карапетковска 

Христовска 
асистент 

Говедарство, Општо сточарство, 

Зоотехника, Пчеларство, Исхрана на 

домашните животни, Рибарство 

2. м-р Горан Михајловски асистент 

Претприемништво и бизнис, Осигурување 

во агропрехранбената индустрија, 

Менаџмент на човечки ресурси и 

Менаџмент во агропрехранбената 

индустрија, Основи на економија, 

Управување со квалитет 

3. м-р Билјана Трајковска 
Помлад 

асистент 

Зоохигиена и здравје, Анатомија и 

физиологија на домашните животни, 

Квалитет и безбедност на анималните 

производи, Хигиена, Хигиена контрола и 

надзор на анимални производи, Сензорна 

анализа, Хемиска безбедност 

4. м-р Борче Макаријоски 
Помлад 

асистент 

Земјоделска механизација, Машини и 

опрема во фармерското производство, 

Машини и опрема во агропрехранбената 

индустрија, Техника и технологија на 

ладење и греење, Машини и опрема за 

преработка на анимални производи, Опрема 

за преработка на млеко, Опрема за 

преработка на месо, Основи за преработка 

на млеко, Конзумно млеко и кисело млечни 

производи, Сирењарство и масларство, 

Вовед во производството и преработката на 

млеко, Хемија 1 и Хемија 2 
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Табела 8. Список на наставен кадар во дополнителен работен однос на 

Факултетот за биотехнички науки - Битола 

 

 

Наставен кадар во дополнителен работен однос на  

Факултетот за биотехнички науки - Битола 

ПРОФЕСОРИ 

Ред. 

Број 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

Наставно-

научно 

звање 

ПРЕДМЕТИ 

1. 

 

д-р  Јованка Тутеска 

 

редовен 

професор 

Биохемија, Стабилизација и 

стандардизација на агропрехранбените 

производи 

2. 
м-р Елена Китановска 

Ристеска 
лектор Англиски јазик I, Англиски јазик II 

3. 

 

д-р Виолета Маневска 

 

редовен 

професор 
Математика 

4. д-р Благој Ристевски доцент 
Информатика, Информатика и 

Информациони системи во биотехниката 

5. м-р Јасмина Пресилска лектор Француски јазик I, Француски јазик II 

6. д-р Валентина Илиева доцент Германски јазик I, Германски јазик II 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Џулијана Томовска 

2. Дата на раѓање 31. 07. 1961 година 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран инжинер по 

аналитичка хемија и 

инструментални методи  

1985 
Хемиски 

факултет 

Магистер по хемиски 

науки 
2001 

Природно 

математички 

факултет- 

Институт по 

хемија 

Доктор  на хемиски 

науки 
2005 

Природно 

математички 

факултет- 

Институт по 

хемија 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Природно- Математички 

науки 

107 

Хемија 
10703 Биохемија 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно- Математички 

науки 

107 

Хемија 
10703 Биохемија 

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 

Факултет за биотехнички науки – 

ФБН,  Битола 

Вонреден 

професор  по 

Хемија 

 

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. Хемија I  

Преработка на 

анимални производи 

ФБН 

Фармерско 

производство  

 ФБН 

Менаџмент во 

биотехниката  

 ФБН 

2. Хемија II Преработка на 
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анимални производи  

ФБН 

 

3.  
Хемиско инструментални методи за контрола 

на анимални производи 

Преработка на 

анимални производи 

ФБН 

 

4.  Хемија 

Квалитет и безбедност 

на храна  

ФБН 

Учители и 

воспитувачи I циклус 

–  

Педагошки факултет 

 

5.  Хемиска безбедност на храна 

Квалитет и безбедност 

на храна  

ФБН 

 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1. Додатоци во храна од анимално потекло 

Преработка на 

анимални производи II 

циклус - ФБН 

2. Хемиска безбедност на храна 

Квалитет и безбедност 

на храна   

II циклус - ФБН 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1. 

Одбрани поглавја  од инструментални методи 

за анализа на храна 

 

Технологија и 

безбедност на 

прехрамбени 

производи 

2. Одбрани поглавја од ензимологија  

Технологија и 

безбедност на 

прехрамбени 

производи 

 

 

 3. 

 

Природни и синтетички оксиданси 

 

Технологија и 

безбедност на 

прехрамбени 

производи 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 
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1. 

Tomovska, J.; Stefanovska, 

V.; Hristova, V.; 

Gjorgievski, N 

Examination of 

aflatoxins B1 and G1 

in feed 

Macedonian Journal of 

Animal Science 2012, 2, 

pp 397-404. 

 

 

2. 

Tomovska, J.; Stefanovska, 

V.; Gjorgievski N.; 

Hristova, V.; Trajkovska, 

B.,  

 

Examination of 

aflatoxine in raw milk, 

comercial milk, dairy 

products and storage 

sour cream 

III International 

Congress, Engineering, 

Environment and 

Materials in processing 

industry, Jahorina, 04.03-

06.03, 2013, Faculty of 

technology Zvornik, 

Zvornik, 2013, pp 691-

707. 

 

3. 

Tomovska, J.; Hristova, V.; 

Trajkovska, B.; 

Gjeorgievski, N.  

Examination of 

organochlorine 

pesticides in goats‟s 

milk 

International Conference 

on Integration of 

innovations in Science 

and Education, Prague, 

7-14 April, 2013, pp 355-

360 

4.    

5.    

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 
Проф. Д-р Марина 

Стефова 

SWOT - CHEMISTRY – FOOD 

7 Frame work  

2009 - 

2010 

2. 
Проф. Д-р Димче 

Китановски 
SATIS – TEMPUS 2010-2011 

2010 - 

2011 

3. Проф. Џоко Конгуловски 

Soil degradation assesmen and 

rehabilitation strategis for 

sustaintable land use planning – 

TERA- MED 

2014 -2015 

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
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Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Stefanovska, V.; Hristova, 

V.; Trajkovska, B.; 

Srbakoska, N.; Tomovska, 

J.; Presilski, S. 

Detection of β-Lactam 

antibiotic residues in raw and 

comercial milk. 

International 

conference of 

young scientists, 

Plovdiv, 23-24 

June, 2011; 

Vasilev,S, 

Scientific 

researches of the 

Union of Scientists 

in Bulgaria, 

Plovdiv, 2011; p 

52-55. 

2. 
Jovanovska, K.; Tomovska, 

Dz.; Presilski, S.  

Examination of chemical 

parameters in whey powder. 

International 

conference of 

young scientists, 

Plovdiv, 23-24 

June, 2011; 

Vasilev, S, 

Scientific 

researches of the 

Union of Scientists 

in Bulgaria, 

Plovdiv, 2011; p 

119-122. 

3. 
Gjorgievski, N.; Tomovska, 

J.  

 Determination of lactic acid 

and citric acid in laboratory 

produced yogurt. 

IX Congress of 

Pure and Applied 

Chemistry of 

Students from 

Republic of 

Macedonia, Skopje, 

06-08.10, 2011, 

Society of 

Chemists and 

Technologists of 

Macedonia, Skopje, 

2011; p 45. 

4. 

Cvetkovski, P.; Donchovski, 

D.; Tomovska, Dz.; 

Presilski, S. 

Survey of a representative 

sample for the presence of 

tartrazine in food products. 

IX Congress of 

Pure and Applied 

Chemistry of 

Students from 

Republic of 

Macedonia, Skopje, 

06-08.10, 2011, 

The Society of 

Chemists and 
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Technologists of 

Macedonia, Skopje, 

2011; p 36. 

5. 

Tomovska, J.; Stefanovska, 

V.; Tomovska, N.; 

Tomovska, H. 

Determination of aflatoxins in 

milk and dairy products. 

22
nd

 Congress of 

Chemists and 

Technologists of 

Macedonia, Ohrid, 

Septembar 05-09, 

2012, Sodciety of 

Chemists and 

Technologists of 

Macedonia, Skopje, 

2012; p 124. 

6. 

Tomovska, J.; Stefanovska, 

V.; Hristova, V.; 

Gjorgievski, N. 

Examination of aflatoxins B1 

and G1 in feed. 

Macedonian 

Journal of Animal 

Science 2012, 2, pp 

397-404. 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 10 

11.2 Магистерски работи 5 

11.3 Докторски работи 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 
Автор Н     Наслов 

Издавач / 

година 

1. 
Tomovska, J.; Gruevska, N.; 

Tomovska, N 

Optimization of active acidity for 

peptides derivation in the production 

of frmented milk. 

Journal of 

engineerin

g & 

processing 

manageme

nt 2010, 2, 

pp 55-66. 

2. 

Tomovska, J.; Gjorgievski, 

N.; Presilski, S.;  Tomovska, 

N. 

Chemical analysis of probiotic yogurt 

in the manufacturing process. 

Journal of 

association 

of chemical 

engineers of 

Serbia 2010, 

21, pp 109-

113. 

3. 

Tomovska, J.; Nedelkova, 

M.; Stojkovska, K.; Presilski, 

S. 

Determination of persistent 

organochlorine pesticides in drinking 

water using LLE and GC/ECD. 

Journal of 

Hygienic 

Engineerin

g and 

Design 

2011, 1, pp 
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109-112. 

4. 

Tomovska, J.; Bojkovska, 

K.; Stefanovska, V.; 

Tomovska, N. 

Examination of aflatoxins in milk and 

accuracy of the method. 

Journal of 

Engineerin

g & 

Processing 

Manageme

nt 2012, 4, 

pp 59-71.   

5. 
Tomovska, J.; Nedelkova, 

M.; Trajkovska, B.; 

Gjorgievski, N. 

The influence of milk fat, temperature 

and time of storage on organochlorine 

pesticides in cow‟s milk. 

Journal of 

association 

of chemical 

engineers 

of Serbia 

and faculty 

of 

technology 

Novi Sad 

2012, 23, 

pp 35-40.  

6. 

Tomovska, J.; Gjorigievski, 

N.; Nedelkovska, M.; 

Hristova, V.; Trajkovska, B. 

Determination of persistent 

organochlorine pesticides in milk by 

GC/ECD . 

Journal of 

Hygienic 

Engineerin

g and 

Design 

2013,Vol.2, 

pp 21-29. 

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 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1. 
Tomovska, J.; Stojanoski, 

Z.; Tomovska, N. 
 

ACE inhibitory peptides in 

fermented milk products 

and arterial blood 

pressure. 

Ultra Scientist of 

Physical Sciences 

2010, 22, pp 661-

674. 

 

 2. 
Tomovska, J.; Presilski, S.; 

Gjorgievski, N.; Tomovska, 

N.; Bozinovska, N 

 

Determination of lactic 

and citic acid in laboratory 

produced yogurt. 

Ultra Scientist of 

Physical Sciences 

2011, 23, pp 735-

750. 

 

 3. 

Tomovska, J.; Presilski, S.; 

Gjorgievski, N.; Tomovska, 

N.;  Qureshi, M.S.; 

Bozinovska, N. 

 

Development of a 

Spectrophotometric 

Method for Monitoring 

Angiontensin-Converting 

Enzyme in Diary Products. 

Pakistan Veterinary 

Journal 2013, 33, 

pp 14-18. 

 

 4. 
K. Velkova, J. Tomovska, 

M. Stojanovski 
 

Feeding whey reduces the 

activity of transferase in 

pig liver 

Europen Journal of 

Veterinary 

Medicine, 

Febrauary, 2014 

online 
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 5. 

Vesna Karapetkovska 

Hristova, M. Ayaz Ahmad, 

Julijana Tomovska, Biljana 

Bogdanova Popov 

 

Study of coagulation 

properties of Holstein 

cow‟s milk depending on 

the level of milk urea 

nitrogen in Macedonia 

dairy farms,  

International 

Journal of 

Enhanced Research 

in Science 

Technology & 

Engineering ISSN: 

2319-7463 Vol. 3 

Issue 3, March-

2014, pp: (522-

529), Impact 

Factor: 1.252, 

online at: 

www.erpublication

s.com 

 

 6. 

Vesna Karapetkovska 

Hristova, Julijana 

Tomovska, GeorgiBonev, 

Stanimir 

Dimitrov, Gordana 

Dimitrovska, Stefce Presilski, 

M. Ayaz Ahmad 

 

Interrelationship between 

the milk urea nitrogen 

level and milk coagulation 

traits in Holstein-Friesian 

cows with reproductive 

disorders in R. Macedonia 

International 

Journal of 

Enhanced Research 

in Science 

Technology & 

Engineering, ISSN: 

2319-7463 Vol. 3 

Issue 4, April-2014, 

pp: (199-207), 

Impact Factor: 

1.252, online at: 

www.erpublication

s.com 

 

 

 7. 
Mojtaba Nouri,Somayyeh 

Behfar, Mohammad Ali 

Shiriati, Julijana Tomovska 

 

Syntetic mathematical 

modelling of carrot cuts 

drying and its consumed 

energy by microwave 

method 

Journal of 

Microbiology, 

Biotehnology and 

Food Sciences 

(JMBFS) June-July 

2014, Vol 3, No 6, 

pp 494-497 

 

 8. 

Vesna Karapetkovska 

Hristova; Julijana 

Tomovska; Georgi Bonev; 

Stanimir Dimitrov; M. Ayaz 

Ahmad 

 

Study of seasonal 

dynamics of blood 

metabolic profile and milk 

urea nitrogen (MUN) level 

of cows with reproductive 

disorders 

AARJMD  

Asian  Academic 

Research Journal 

of 

Multidisciplinary, 

Volume 1 ISSUE 

22 (June 2014) 

ISSN : 2319 – 

2801; pp 246-260. 

 

 

 9. 
Sonja Georgievska, Julijana 

Tomovska, Igor Zlatkov, 

Mohammad Ali Shariati 

 

Seasonal dynamics of 

transparency and 

concentration of some 

nutrients in the water of 

“Strezevo” reservoir 

International 

Journal of 

Scientific Research 

Engineering & 

Technology 

(IJSRET), ISSN 

2278 – 0882, 
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Volume 3, Issue 3, 

June 2014, pp 694-

698. 

www.ijsret.org 

 

 12.3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автор Наслов на трудот    Меѓународен 

собир/ 

     конференција 

Година 

1.  Hristovski, N.; 

Blazekovic, D.; 

Milevska, E.; 

Nastevska I.; 

Krstevska E.; 

Tomovska, Dz.; 

Jovanovska, 

Jovanovska V. 

Coliform bacteria in 

Prespa lake‟s water in 

a period of 1998-2008 

Scientific-Professional 

Conference „Ecological 

truth 09”, Kladovo, 

31.05-02.06, 2009; 

Tehnical Faculty Bor – 

University of Belgrade, 

Bor, 2009; p 273-277. 

 

 

 

 

 

2009 

2.  Tomovska, J.; 

Hristovski, N.; 

Tomovska, N.; 

Popov, B 

ACE inhibitory 

peptides in fermented 

milk product – joghurt 

Milchkonferenz 2009, 

Wien, 17-18 September, 

2009; Society of Diary 

science, Univesitat fur 

Bodenkultur, Wien, 

2009, p 110. 

 

 

 

 

 

 

2009 

3. 

Tomovska, J.; 

Stefanovska, V.; 

Tomovska, N.; 

Tomovska, H. 

Determination of 

aflatoxins in milk and 

dairy products 

22
nd

 Congress of Chemists 

and Technologists of 

Macedonia, Ohrid, Septembar 

05-09, 2012, Sodciety of 

Chemists and and 

Technologists of Macedonia, 

Skopje, 2012; p 124. 

2009 

4. 

Tomovska, J.; 

Stefanovska, V.; 

Hristova, V.; 

Trajkovska, B.; 

Gjorgievski, N.  

Verification method 

for provinig the 

aflatoxin in feed. 

1
st
 International 

Conference on Analytical 

Chemistry, Targoviste, 

September 18-21, 2012; 

Bibliotheca Publishing 

House, Targoviste, 2012; p 

116. 

2012 

http://www.ijsret.org/
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5. 

Tomovska, J.; 

Stefanovska, V.; 

Gjorgievski N.; 

Hristova, V.; 

Trajkovska, B.  

Examination of 

aflatoxine in raw milk, 

comercial milk, dairy 

products and storage 

sour cream. 

III International Congress, 

Engineering, Environment 

and Materials in processing 

industry, Jahorina, 04.03-

06.03, 2013, Faculty of 

technology Zvornik, 

Zvornik, 2013, p 691-707. 

2013 

6. 

Tomovska, J.; 

Hristova, V.; 

Trajkovska, B.; 

Gjeorgievski, N.  

Examination of 

organochlorine 

pesticides in goats‟s 

milk. 

International Conference 

on Integration of 

innovations in Science and 

Education, Prague, 7-14 

April, 2013, pp 355-360. 

2013 

 

 7. 
K. Bojkovska,  

J. Tomovska 

Implementation of 

quality management 

systems in the food 

industry 

International Conference on 

Advanced Education and 

Management 2014     

( ICAEM 2014) ISBN: 

978-1-60595-153-9 

 

 

2014 

 

 8. 

Julijana 

Tomovska, Mitre 

Stojanovski, Elena 

Miloshevska, 

Gordana 

Dimitrovska 

Examining the impact 

of meat on lipid status 

in different ages of 

people 

International conference 

CHIMIA 2014 ,,New trends 

in Applied Chemistry,, May 

23-24, 2014 Constanta 

Romania; p 47 

 

2014 

 

 9.  

Nikola 

Gjorgievski, 

Julijana 

Tomovska 

Determination of the 

antioxidant activity in 

yogurt 

7
th
 Central European 

Congress on Food , Food 

Chain Integration, 21-24 

May , 2014-Ohrid, 

Macedonia; p 66 

 

2014 

 

 10. 

Julijana 

Tomovska, Sonja 

Georgievska, Igor 

Zlatkov, 

Mohammad Ali 

Shariati,   

Elena Joshevska,  

Mitre Stojanovski, 

Quality of water for 

irrigation 

AGRIBALKAN-Balkan 

Agricultural congress, 8-11 

September, 2014, Edirne 

,Turkey 

http://agribalkan.org/ 

 

2014 

  

http://agribalkan.org/
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1. Име и презиме Драги Петковски 

2. Дата на раѓање 11.06.1952 год. 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот 

степен 
Доктор на науки  

 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипл. инж. 

агроном 
1976 

Универзитет “Св. Кирил и 

Методиј” 

Земјоделски факултет -Скопје 

Магистер по 

земјоделски 

науки 

1979 

Универзитет “Св. Кирил и 

Методиј” 

Земјоделски факултет -Скопје 

Доктор на 

земјоделски 

науки 

2000 

Универзитет “Св. Кирил и 

Методиј” 

Земјоделски факултет -Скопје 

6.  
Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистар 

Подрачје Поле Област 

4-Биотехнички 

науки 

408-

Добиточно 

производство 

Агроекономија 

7 
Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

4-Биотехнички 

науки 

408-

Добиточно 

производство 

Агробизнис менаџмент 

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 

Факултет за биотехнички 

науки-Битола 

Редовен професор по организациони 

науки и менаџмент во агропрехранбената 

индустрија и фармерското производство 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на 

студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

бро

ј 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Вовед во менаџментот Менаџмент во биотехниката 

2 
Менаџмент во агропрехранбената 

индустрија 

Преработка на анимални производи  

Менаџмент во биотехниката 

3. 
Маенаџмент на човечките ресурси 

во агропрехранбената индустрија 

Менаџмент во биотехниката 

Преработка на анимални производи (изборен) 

 4. Менаџмент на фарми Фармерско производство 

 5. 
Трошоци и цени на сточарските 

производи 
Фармерско производство (изборен) 

 6.  Анализа на работење на фарми Фармерско производство 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. Наслов на предметот Студиска програма / институција 
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бро

ј 

1. 

Применети методи и модели на 

операционите истражувања во 

фармерското производство 

Фармерско производство 

2. 
Трошоци и цени на анималните 

производи 

Преработка на анимални производи и Фармерство 

и агротуризам 

3. 
Организација и менаџмент на 

трговски друштва 

 

Менаџмент во биотехниката и Фармерство и 

агротуризам 

4. 
Менаџмент на индивидуални 

земјоделски стопанства 

Фармерско производство и Фармерство и 

агробизнис 

5. 
Законска легислатива за квалитет 

и безбедност на храна 

Квалитет и безбедност на храна од животинско 

потекло 

6. 
Организација и менаџмент на 

агропрехранбените трговски 

друштва 

Квалитет и безбедност на храна од животинско 

потекло 

6. Економика на аграрот Фармерско производство 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

бро

ј 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

     

10

. 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.

1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

бро

ј 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Petkovski D. 

Pe{evski M.   

  “Potro{uva~ka na 
energija vo 
proizvodstvoto na 
mle~ni proizvodi”  

Sojuz na in`eweri na R. 

Makedonija, Skopje, 2006 god. 

2. 

Petkovski D., 

Dojcinovski T., 

Petkovska K. 

 

 

“Collaboration between the 

Republic of Macedonia and 

Balkan countries with the 

special review on the trade 

with agricultural and agro 

industry products with S.R. 

Yugoslavia”, International 

scientific workshop:”  

Food production as a factor of 

regional integration of the Balkan  

Faculty of Agriculture – Zemun, 9 

– 10 December 2006 godina; 

3. 

Petkovski D., 

Pe{evski M., 

Doj~inovski T., 

Bojkovska K.   

Organization and 

consumption of labour during 

traditionaly produced of 

white soft sheep cheese in the 

conditions of small dairies - 

mandra in villages of 

Me|unaroden nau~en sobir 

”Vlasinsko jezero 2008"na 

tema:”Nauka i selo" , 

Vlasotnice – Vlasinsko 

jezero  Septemvri 2008 

godina; 
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Macedonia”, 

4. 

 Petkovski D. 

Bojkovska K.  

Doj~inovski T. 

Jankulovski N. 

”Mo`nosti za izvoz na 

mleko i mle~ni 

proizvodi od Republika 

Makedonija”  

III Simpozium za sto~arstvo 
so me|unarodno u~estvo, 
Ohrid, 12 – 14 Septemvri 2007 
godina;  

  5.  

Bojkovska K.  

Petkovski D.  

Jankulovski N. 

“Трошоци за лошиот 

квалитет во млечната 

индустрија”  

 
 

II Научна конференција 

“Квалитет и безбедност на 

храна”Факултет за биотехнички 

науки-Битола,ноември 2010 год. 

 10.

2 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Р

ед

. 

б

р

ој 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Универзитет “Св. 

Климент Охридски” 

ФБН-Битола 

Темпуспрограма:„Restructur

ation de programmes d`etudes 

en biotechnologies“ 

 

JEP: 12-127-97,   

 

 

2. 

Универзитет “Св. 

Климент Охридски” 

ФБН-Битола 

 

„Appui au développement 

local de la filière caprine et 

formation francophone en 

transformation artisanale du 

lait de petits ruminants”, 

COCOP Project“;   

2003 год. 

3. 

Универзитет “Св. 

Климент Охридски” 

ФБН-Битола 

 

„Réseau Balkanique SAA 

(Science Agronomiques, 

Agroalimentaires)“, 

2005 год. 

4. 

Универзитет “Св. 

Климент 

Охридски”Технички 

факултет-Битола 

Темпус 

програма:”Техничко-

технолошки парк”  

2004 год. 

5. 

Универзитет “Св. 

Климент Охридски” 

ФБН-Битола 

 

Темпус проект: ” Using local 

resources for microregional 

development-sustainable 

agribusiness and tourism in 

the southern Balkans” 

2010-2012 год. 

 

 

 

 

 

 

 

10.

3 
Печатени книги во пoследните пет години (до пет) 

Р

ед

. 

б

р

ој 

Автор Наслов Издавач / година 
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1. 
Петковски Д.  

 

Менаџмент во 

агропрехранбената 

индустрија(скрипта) 

Факултет за биотехнички 

науки- Битола 2008 год. 

2. 
ПетковскиД.  

Јанкуловски Н. 

Менаџмент во 

агропрехранбената 

индустрија(практикум) 

Факултет за биотехнички 

науки- Битола 2007 год. 

3. 
Петковски Д.  

 

Менаџмент на фарми 

(скрипта) 

Факултет за биотехнички 

науки- Битола 2008 год. 

4.  
Петковски Д.  

 

Менаџмент на  човецките 

ресурси во 

агропрехранбената 

индустрија,  u~ebnik vo 
rakopis, recenzenti: d-r 
Traj~e Doj~inovski i d-r. 
Dim~e Kitanovski. 

Факултет за биотехнички 

науки- Битола 2010 год. 

5. 
Петковски Д.  

Бојковска К. 

Маркетинг на 

агроиндустриските 

производи,  u~ebnik vo 
rakopis, recenzenti: d-r 
Traj~e Doj~inovski i d-r. 
Dim~e Kitanovski. 

Факултет за биотехнички 

науки- Битола 2010 год. 

10.

4 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Р

ед

. 

б

р

ој 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

PetkovskiD. 

 Dojcinovski T. 

Bojkovska K.  

„Tendencije razvoja 

makedonske poljoprivrede i 

njeno uklcuivanje u 

evropskim integraconim 

procesima”.  

Simpozium  agroekonomista, 

Poljoprivredni fakultet-Belgrad,  

2006 god. 

2. 

Bojkovska K.  

 Petkovski D.  

Dojcinovski T 

“Biznis plan uvodenja novog 

proizvoda u IMB Mlekara AD 

Bitola, Republika 

Makedonija”  

XII savetovanje o biotehnologiji 

sa medunarodnim ucescem,  

Cacak- R. Jugoslavija, Mart 2007 

godina 

3. 
Doj~inovski T. 

Petkovski D., 

Trgovski odnosi na R. 
Makedonija so 
Balkanskite zemji so 
poseben osvrt na 
razmenata vo 
agroindustriskiot 
kompleks so R. Hrvatska,  

Prvo balkansko sovetuvawe 

na agroekonomistite, 

Zdru`enie na 

agroekonomistite na 

R.Makedonija, Skopje, 2006 

god. 

4 

Nikolce Jankulovski, 

Katerina Bojkovska,  

Dragi Petkovski,  

Trajce Dojcinovski 

”Trzisni trendovi jagneceg 

mesa u Republici Makedoniji 

– stanje I perspektiva”,  

XII savetovanje o biotehnologiji 

sa megunarodnim ucesem, Cacak, 

Mart 2007 godina. 

5. 
Petkovski D. 

Pe{evski M. 
 ”Vrednosta na lo{iot 
kvalitet vo prerabotkata 

Stru~no sovetuvawe - 

”Kvalitetot - osnova za 
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Bojkovska  K.  na mleko i proizvodstvo 
na mle~ni proizvodi",  

 

unapreduvawe na biznisot" 

MAZUK, Skopje, Maj  2008 

godina; 

11

. 
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.

1 
Додипломски работи 80 

11.

2 
Магистерски работи 5 

11.

3 
Докторски работи 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 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

12.

2 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
  

Р

ед

. 

б

р

ој 

Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.

3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

бро

ј 

Автор     Наслов на 

трудот 

Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Димче Китановски 

2. Дата на раѓање 14.10.1950 

3. Степен на образование VIII–Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на технолошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на 

технолошки 

науки 

2001 

Универзитет по 

хранителни 

технологии, 

Пловдив,Р. 

Бугарија 

Магистер на 

земјоделски науки 
1986 

Универзитет               

“Св. Кирил и 

Методиј“–

Скопје 

Земјоделски 

Факултет-Скопје 

Дипл. 

Земјоделски 

инженер 

1975 

Универзитет          

“Св. Кирил и 

Методиј-Скопје 

Земјоделски 

Факултет- 

Скопје 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

4- Биотехнички  

науки 

408- Добиточно 

производство 

40808 - 

Агроекономија 

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

2- Техничко-

технолошки 

науки 

221-Технологија  

на прехранбени 

производи 

22103-

Технологија на 

месо и месни 

производи 

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 

Факултет за биотехнички 

науки 

Редовен професор   

22103-Технологија на 

месо и месни производи 

 

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. Општо сточарство Фармерско производство 

 2. Говедарство Фармерско производство 

 3. Пчеларство Фармерско производство 

 4. Зоотехника Преработка на анимални 



ЕЛАБОРАТ АГРОМЕНАЏМЕНТ - I (Прв) Циклус на студии 

 

191 

 

 

 

 

 

 

 

производи 

 
5. 

Производство и преработка на живинско 

месо 

Преработка на анимални 

производи 

 
6. Преработка на јајца 

Преработка на анимални 

производи 

 7. Вовед во зоотехника Менаџмент во биотехниката 

    

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1. 
Производство на месни конзерви и готови 

јадења 

Преработка на анимални 

производи 

2. 
Технологија на функционалните и 

деликатесните месни продукти 

Преработка на анимални 

производи 

 
3. Биолошка безбедност на храната 

Квалитет и безбедност на 

храна 

 
4. Нови технологии во преработката на месо 

Квалитет и безбедност на 

храна 

 
5. 

Технологии за одгледување на преживни 

животни 
Фармерско производство 

 6. Селекција Фармерско производство 

 7. Репродукција на домашните животни Фармерско производство 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1.   

2.  
 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 

Hajrulai–MusliuZ., 

ArapčeskaM., 

SekulovskiP., 

Dimitrievska-

StojkovićE., 

Stojanovska – 

Dimzovska B., 

Kitanovski D. 

Antioxidative Effects of Butylated 

Hydroxytoluene (BHT) on Fatty 

Acids Composition of Milk 

38
th
Croatian 

Dairy Experts 

Symposium,Lo

varn,Croatia,(2

008) 

2. 

SvetievN.,PopovskaV.,T

uteskaJ.,ArapčeskaM.,Ja

nkuloskiZ., Kitanovski 

D. 

Biochemical Composition and 

Nutritive Value of Sterilized Milk 

from Different Dairy 

Manufactures. 

(2008):The38th

Croatian Dairy 

Experts 

Symposium. 

Lovarn,Croatia, 

(2008) 
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3. 

PopovskaV.,SvetievN.,T

uteskaJ.,ArapčeskaM.,Ja

nkuloskiZ., Kitanovski 

D 

Comparative Analysis of Some 

Biochemical Parameters of White 

Soft Cheese from Different Dairy 

Manufactures. 

The 38th 

Croatian Dairy 

Experts 

Symposium. 

Lovarn, 

Croatia,(2008). 

4. 

Arapceska M., Hajrulai 

– Musliu Z., Uzunov R., 

Stojkovski V., 

Sekulovski P., Tuteska 

J., Jankuloski Z., 

Kitanovski D. 

 

 

Fatty Acid Composition of 

Vegetable Kashkaval. 

II Scientific 

Conference 

"Food Quality 

and Safety", 

Faculty of 

Biotechnical 

Sciences–

Bitola.,(2010): 

5. 

Joševska, E.,                   

M. Stojanovski,               

N. Kozarovski,                

D. Kitanovski 

„‟ Some carcass traits of Balkan 

goat and their crosses kids meat‟‟ 

Prvi hrvatski 

časopis o mesu, 

br.2 Oţuljak-

Travanj, 2010 

UDK 6370.5- 

Zadruţna 

Štampa d.d. 

Zagreb,2010 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1.  

New curriculum models for 

educating food 

engenerris,Tempus Project 

CD_JEP-40065-2005 

2005-2008 

2. Раководител 

“Using local resources for micro 

regional development 

sustainable agribusiness and 

tourism in the southern 

Balkans” 

Tempus Project JP159143 

 

2009-2012 

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Китановски Д. 
Технологија на живинско 

месо и јајца 

Универзитет„Св. 

Климент 

Охридски“-Битола 

(2007) 
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2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи Ментор на околу 80 дипломски работи 

11.2 Магистерски работи 
Ментор на една магистерска работа и член на 

комисии за одбрана на магистерски труд 

11.3 Докторски работи Ментор на една докторска работа 

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 
Автор Н     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 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Меѓунар

оден 

          

собир/ 

          

конфере

Годин

а 
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нција 

1.     

2.     

3.     
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Прилог бр. 

4 

Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Трајан Дојчиновски 

2. Дата на раѓање 26.09.1951 

3. Степен на образование VIII – Доктор на науки 

4. Наслов на научниот 

степен 
Доктор на менаџмент 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно 

се стекнал со научен 

степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на 

менаџмент 
2001 

Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј“ – 

Скопје, 

Институт за 

социолошки и 

политичко правни 

истражувања - Скопје 

Магистер на 

економски науки, 

област: Деловни 

финансии 

1992 

Универзитет “Св. 

Климент Охридски“ –

Битола, Економски 

факултет Прилеп 

дипл. 

агроекономист,  
1975 

Универзитет во 

Белград 

6.  Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистар 

Подрачје Поле Област 

5 Општествени 

науки  

503 Економски 

науки 
50326 Финансии 

7 

Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

5 Општествени 

науки 

506 

Организациони 

науки и 

управување 

(менаџмент) 

50623 

Претприемништво 

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 

Факултет за биотехнички 

науки 

Редовен професор 

50327 Статистика 

50302 Применета економија 

50623 Претприемништво 

50611 Менаџмент со 

квалитетот 

 

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. Статистика 
Менаџмент во биотехниката, 

Фармерско производство, Преработка 
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на анимални производи и Квалитет и 

безбедност на храна 

 2. Основи на економија Менаџмент во биотехниката 

 
3. 

Осигурување во земјоделството и 

АПИ 
Менаџмент во биотехниката 

 

4. Претприемништви и бизнис Менаџмент во биотехниката 

  5.  Управување со квалитетот Преработка на анимални производи 

  6. Менаџмент со квалитетот Менаџмент во биотехниката 

  7.   

 9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Применети методи и модели на 

операциони истражувања 
Менаџмент во биотехниката 

2. Менаџмент на инвестициите Менаџмент во биотехниката,  

 
3. Менаџмент на осигурувањето 

Менаџмент во биотехниката, 

Преработка на анимални производи 

 4. Европска земјоделска политика Фармерско производство 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Одбрани поглавја од управување 

со квалитетот во производството 

на храна 

Технологија и безбедност на храната 

2. Експериментална статистика Технологија и безбедност на храната 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски 

The situation with insurance of 

crop production in the Republic of 

Macedonia and the EU Member 

States and the USA 

 

 

 

Факултет за 

туризам, Охрид, 

2013 

2. 

Бојковска К., 

Петковски Д., 

Дoјчиновски Т., 

Јанкуловски Н. 

“Трошоци за лошиот квалитет во 

млечната индустрија”,  

Зборник на 

трудови, II Научна 

конференција 

“Квалитет и 

безбедност на 

храна”, со 

меѓународно 

учество, Битола, 

Македонија, 
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Ноември 11-12, 

2010, стр.108-118. 

3. 
Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски 

Adaptation of the food agricurtural 

sector in republic of Macedonia 

toward EU common agricurtural 

polici 

Факултет за 

земјоделски науки 

и храна Скопје, 

2009 

4. 
Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски 
Insurance of poultry with special 

retrospect of insurance of hens 

Институт за 

сточарство 

Скопје,2009 

 

 5. 

Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски, д-р 

А. Масалковска 

Социјалните ефекти предизвик 

од европската интеграција 

ИСППИ-Скопје, 

2010 

      

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до 

пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
ФБТН-Битола 

Експертски тим 

“Using local resources for 

microregional development 

sustainable agribusiness and 

tourism in the southern Balkans” 

TEMPUS-JPCR 

2009-2012 

2. 

Експертски тим    

Д-р Никола 

Пациновски,   

Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски, 

Проф. Д-р Лупчо 

Кочоски,                    

д-р Никола 

Козаровски и            

д-р Елена 

Јовановска 

Студија за формирање регинален 

ценртар за овци и кози вио 

источниот плански регион во 

Република Македонија 

2012 

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски и д-р 

Василка 

Тренеска-Попоска 

Статистика-учебник 

 

Факултет за 

битехнички науки – 

Битола, 2011 

2. 
д-р Василка 

Тренеска-Попоска 
Биостатистика-учебник 

Втеринарен факултет 

Скопје, 2007 
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Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски и  

3. 
Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски 

Осигурување во 

агропрехранбената 

индустрија 

Факултет за 

битехнички науки – 

Битола, 2010 

4. 

Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски, д-р 

Јосиф Андреески 

Основи на економија 

Факултет за 

биотехнички науки- 

Битола, 2008 

5. 
Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски 

Осигурување на 

земјоделството 

Факултет за туризм – 

Охрид 2008 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски 

Развој на осигурување на 

земјоделството во РМ со 

посебен осврт на осигурување 

на тутунот 

Македонско научно 

друштво Битола, 2008 

2. 
Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски 

Прилагодување на 

земјоделско прехрамбениот 

сектор на РМ кон заедничката 

земјоделска политика на ЕУ 

Здружение на 

агроекономисти на 

поранешен ЈУ 

простор, 2009 год. 

3. 
Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски 

Менаџмент со ризиците во 

земјоделството и состојбата 

со осигурување 

УКЛО-Битола, 2008 

4. 

Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски, д-р 

А. Масалковска 

Социјалните ефекти 

предизвик од европската 

интеграција 

ИСППИ-Скопје, 2010 

5. 

д-р А. 

Масалковска 

Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски 

Анализа на мегународното 

бизнис опкружување 

Македонско научно 

друштво Битола, 2008 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 40 

11.2 Магистерски работи 6 

11.3 Докторски работи - 

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 
Автор Н     Наслов Издавач / година 

1. 
Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски 

Adaptation of the food 

agricurtural sector in republic of 

Macedonia toward EU common 

agricurtural polici 

Факултет за 

земјоделски науки и 

храна Скопје, 2009 

2. Проф. Д-р Трајан Insurance of poultry with Институт за 
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Дојчиновски special retrospect of insurance 

of hens 

сточарство 

Скопје,2009 

3. 
Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски 

Тарифа на премија за 

осигурување на животни со 

посебен осврт на 

специфичноста на 

осигурување на рибите 

Institut of agricultural 

economics Belgrade, 

2008 

4. 

Katerina 

Petkovska, 

N.Jankulovski, 

T.DojCinovski, 

M.Arapcevska 

Znacaj agroekonomske nauke I 

obrazovanja u razvoju 

agroprivrede Makedonija 

Univerzitet vo 

Belgad,Zemjodelski 

fakultet 

5. 

Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски, 

Проф. Д-р Димче 

Китановски 

Потреба од осигурување  на 

животните од поедини ризици 

и видови на осигурувања 

Институт за 

сточарство Скопје, 

2008 

6. 
Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски 

The situation with insurance of 

crop production in the Republic 

of Macedonia and the EU 

Member States and the USA 

 

 

 

Факултет за туризам, 

Охрид, 2013 

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 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       

Меѓународен 

          собир/ 

          

конференција 

Година 

1. 
Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски 

The situation with insurance of 

crop production in the Republic 

of Macedonia and the EU 

Member States and the USA 

 

 

 

Факултет за 

туризам, 

Охрид,  

2013 

2. 
Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски 

Adaptation of the food 

agricurtural sector in republic of 

Macedonia toward EU common 

agricurtural polici 

Факултет за 

земјоделски 

науки и 

храна 

Скопје,  

2009 
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3. 
Проф. Д-р Трајан 

Дојчиновски 

Insurance of poultry with 

special retrospect of insurance 

of hens 

Институт за 

сточарство 

Скопје, 

2009 
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Прилог бр.4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Живко Јанкулоски 

2. Дата на раѓање 03.02.1956 

3. Степен на образование VIII – Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на земјоделски науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на 

земјоделски 

науки 

2000 

Универзитет  

“Св. Кирил и 

Методиј“– Скопје 

Земјоделски 

Факултет - Скопје 

Магистер на 

земјоделски 

науки 

1984 

Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј“–

Скопје 

Земјоделски 

Факултет - Скопје 

Дипл. 

земјоделски 

инженер 

1980 

Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј“–

Скопје 

Земјоделски 

Факултет - Скопје 

6. 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистeр 

Подрачје Поле Област 

4 - Биотехнички 

науки 

403 - 

Растително 

производство 

40302 -Индустриски 

растенија 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

4 - Биотехнички 

науки 

403 -Растително 

производство 

40302 -Индустриски 

растенија 

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 

Факултет за биотехнички 

науки 

Редовен професор 

40302 - Индустриски 

растенија 

40303 - Крмни растенија 

 

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 Поледелство Фармерско производство 

2 Фуражно производство Фармерско производство 

 3 Зачински растенија и зачини Преработка на анимални производи 

 
4 

Амбалажирање и складирање на 

агропрехранбените производи 

Преработка на анимални производи, 

Менаџмент во биотехниката 

 
5 

Вовед во растително 

производство 
Менаџмент во биотехниката 

 
6 

Менаџмент на животната 

средина и природните ресурси 
Менаџмент во биотехниката 

 
7 Агроекологија 

Менаџмент во биотехниката, 

Преработка на анимални   производи 
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 8 Екоамбалажа Преработка на анимални производи 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. 
Методи во научно 

истражувачката работа 
Менаџмент во биотехниката 

2. 
Избрани технологии во 

фармерското производство 
Менаџмент во биотехниката 

3. 
Производство и подготовка на 

добиточна храна 
Фармерско производство 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Методологија во истражувањето 
Технологија и безбедност на прехранбени 

производи 

2. 
Амбалажирање и безбедност на 

храна 

Технологија и безбедност на прехранбени 

производи 

 
  Одбрани поглавја од агроекологија 

Технологија и безбедност на прехранбени 

производи 

 
  

Одбрани поглавја од фуражно 

производство 

Технологија и безбедност на прехранбени 

производи 

 

  

Методи за екстракција и анализа на 

биолошки активни материи од 

зачински и лековити растенија 

Технологија и безбедност на прехранбени 

производи 

 
  Процесна техника 

Технологија и безбедност на прехранбени 

производи 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.б

рој 
Автор Наслов Издавач/година 

1. 

Arapceska M.,Hajrulai–

Musliu Z, Jankuloski 

Z., Jankulovski N. 

Functional Properties of Bioactive 

Compounds of Milk Fat 

(2009):Milk 

Conference 

Wien.Austria.Bookof 

Abstract.pp:104 

2. 

Tuteska J., Stojkovski 

V., Arapceska M., 

Jankuloski Z., Petreski 

F.  

Allergy Testing in children 

(2010): First 

European Joint 

Congress of EFCC 

and UEMS. Lisbon. 

Portugal.  

3. 

Jankuloski Z., 

Arapceska M.,Tuteska 

J.,Kitanovski 

D.,Hajrulai–Musliu Z. 

The Role of Packaging on 

Microbial Contamination and 

Biochemical Changes in Food 

Products 

(2010):Scientific 

Conference  "Food 

Quality and 

Safety",Faculty of 

Biotechnical 

Sciences–Bitola. 

Proceedings.pp:103-

108 

4. 

Tuteska J., Stojkovski 

V., Arapceska M., 

Jankuloski Z., Petreski 

F. 

Significance of IgE in Allergy 

Testing 

(2010): 18 th BCLF, 

Tirana, Albania 

5. Jankuloski Z., Opportunities for Cultivation, (2012): Ctifl 



ЕЛАБОРАТ АГРОМЕНАЏМЕНТ - I (Прв) Циклус на студии 

 

203 

 

Arapceska M., 

Jankulovski N., 

Miladinovski G., 

Miladinovska V. 

Processing and Marketing of 

Castanea sativa Mill. in Republic 

of Macedonia. 3rd Chestnut 

European Meeting - Production 

and Marketing. 

Lanxade Center, 

Prigonrieux, France.  

6. 
Jankuloski Z., 
Arapceska M. 

Opportunities for Cultivation of 

Saffron (Crocus Sativus L.) in 

Republic of Macedonia. 

(2012): EU 

SEMINAR ON 

SAFFRONOMICS, 

Cuenca, Spain,  

7. 
Arapceska M., 

Jankuloski Z. 

Therapeutic Effects of Saffron 

(Crocus Sativus L.) 

(2012): EU 

SEMINAR ON 

SAFFRONOMICS, 

Cuenca, Spain 

 

 8. 
Arapceska M., 

Jankuloski Z. 

Effects of post-harvest processing 

on chemical composition of 

saffron (Crocus sativus L.) 

(2013): 

Saffronomics. WG2 

Interim meeting on 

Phytochemistry and 

Metabolomics and 

WG1/WG3/WG4 

Looking for Synergy 

and Dissemination 

Capacity Building. 

Chania, Crete, 

Greece 

 

 9. 
Arapceska M., 

Jankuloski Z. 

Chemical composition from 

different parts of Saffron (Crocus 

sativus L.) 

(2013): 

Saffronomics. WG2 

Interim meeting on 

Phytochemistry and 

Metabolomics and 

WG1/WG3/WG4 

Looking for Synergy 

and Dissemination 

Capacity Building. 

Chania, Crete, 

Greece 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти              (до 

пет) 

Ред.б

рој 
Автор Наслов Издавач/година 

1.  

„Екстракција на етерични масла 

од зачински и лековити 

растенија“ (Развојно 

истражувачки проект. 

Министерство за образование и 

наука) 

2008-2009 

2.  

“Using local resources form icro 

regional developments ustainable 

agribusiness and tourism in the 

southern Balkans” 

Tempus Project JP159143 

2009-2012 

3.  

Omics Technologies for Crop 

Improvement, Traceability, 

Determination of Authenticity, 

2011-2015 
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Adulteration and Origin in 

Saffron” – SAFFRONOMICS 

COST Action FA1101 

4.  

Assessing and Enabling the 

Implementation of Food Irradiation 

Technologies 

International Atomic Energy 

Agency – IAEA 

2012-2013 

5.  

“Interactive Farmers Support 

System for Efficient water use 

management – RULAND” IPA- 

Cross Border Programme, Greece 

– The Former Yugoslav Republic of 

Macedonia 2007-2013, From 

neibrohood to partnership 2007-

2013 

2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 
Автор Наслов Издавач/година 

1. 

Јанкулоски Ж., 

Муминовиќ Ш., 

Арапческа М. 

Зачински и лековити 

растенија – 

производство и 

употреба 

Универзитет “Св.Климент 

Охридски” – Битола (2006) 

2. Јанкулоски Ж. 

Вовед во растително 

производство – 

Интерна скрипта 

Универзитет “Св. Климент 

Охридски” – Битола (2007) 

3. Јанкулоски Ж. 
Агроекологија - 

Интерна скрипта 

Универзитет “Св. Климент 

Охридски”– Битола (2008) 

4. Јанкулоски Ж. 

Амбалажирање и 

пакување на анимални 

производи - Интерна 

скрипта 

Универзитет “Св. Климент 

Охридски” – Битола (2008) 

5. Јанкулоски Ж. 
Еко амбалажа - 

Интерна скрипта 

Универзитет “Св. Климент 

Охридски” – Битола (2009) 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 
Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи Ментор на околу 120 дипломски работи 

11.2 Магистерски работи 
9 пати член во комисии за одбрана на магистерски 

труд 

11.3 Докторски работи 
4 пати член на комисии за одбрана на докторски 

работи и 2 пати ментор 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/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 
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години 

Ред.

број 
Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународнинаучни 

Списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.

број 
Автор  Наслов Издавач/година 

1.     

2.     

 12.3 

 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред.б

рој 

Автор Наслов на трудот Меѓународен 

собир/ 

         конференција 

Година 

1     

2.     

3.     
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Митре Стојановски 

2. Дата на раѓање 14.10.1950 

3. Степен на образование VIII–Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на технолошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран инженер-

агроном 
1974 

Универзитет Св. 

„‟Кирил и 

Методиј‟‟Скопје 

Земјоделски 

Факултет, Скопје 

Магистер на 

земјоделски науки 
1978 

Универзитет Св. 

„‟Кирил и 

Методиј‟‟Скопје 

Земјоделски 

Факултет, Скопје 

Доктор на земјоделски 

науки 
1994 

Универзитет Св. 

„‟Кирил и 

Методиј‟‟Скопје 

Земјоделски 

Факултет, Скопје 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

4 - Биотехнички науки 

408 – 

добиточно  

производство 

40805 –Хигиена и 

технологија на 

производи и 

суровини од 

животинско потекло 

   

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

4 - Биотехнички науки 

408 – 

добиточно  

производство 

40805 –Хигиена и 

технологија на 

производи и 

суровини од 

животинско потекло 

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 

Факултет за биотехнички 

науки 
Редовен професор, 40805 

 

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 

 Производство и познавање на месо 

Преработка на анимални 

производи/Факултет за биотехнички 

науки-Битола 
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Обработка на месо  

Преработка на анимални 

производи/Факултет за биотехнички 

науки-Битола 

 

 
Неконвенционални извори на месо  

Преработка на анимални 

производи/Факултет за биотехнички 

науки-Битола 

 

 

Производство на готови јадења и 

деликатесни месни производи 

Преработка на анимални 

производи/Факултет за биотехнички 

науки-Битола 

 
 

Свињарство  Фармерско производство 

Факултет за биотехнички науки 

 
 

Технологија на месо и месни производи 
Квалитет и безбедност на храна 

9.2 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
 (2+2) 

Преработка на анимални 

производи, Факултет за 

биотехнички науки 

Ред. 

број 

Нови технологии во преработката на месо Преработка на анимални производи 

Факултет за биотехнички науки 

1. 

Додатоци во производите од анимално 

потекло  
Преработка на анимални производи 

Факултет за биотехнички науки 

2. 
Селекција Фармерско производство 

Факултет за биотехнички науки 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 
  

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Современи трендови од 

производство и технологија за 

обработка на месо 

Технологија и безбедност на 

прехранбени производи/ 

Факултет за биотехнички науки 

2. 
Современи трендови од 

технологија за преработка на месо 

Технологија и безбедност на 

прехранбени производи/ 

Факултет за биотехнички науки 

 

 3. 
Современи технологии за 

одгледување на непреживни 

животни 

Технологија и безбедност на 

прехранбени производи/ 

Факултет за биотехнички науки 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Joševska, E.,                   

M. Stojanovski,               
N. Kozarovski,                

D. Kitanovski 

„‟ Some carcass traits of Balkan 

goat and their crosses kids meat‟‟ 

Prvi hrvatski časopis 

o mesu, br.2 Oţuljak-

Travanj, 2010 UDK 

6370.5- Zadruţna 

Štampa d.d. 

Zagreb,2010 

2. 
Elena Joševska, Mitre 

Stojanovski, Aco 

‟Inluence of the breed on the gain 

and slaughter quality of the kids 

International 

scientific journal 
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Kuzelov, Zoran 

Dimitrovski  

meat ‟‟ „‟Science and 

technologies‟‟, 2012 

3. 

Elena Joševska, 

M.Stojanovski 

M.Mladenov 

„‟Starter cultures in the production 

of dry fermented sausages‟‟ 

First International 

symposium of animal 

science, Belgrad, 

Zemun,2012 

4. 

A.Kuzelov, 

M.Stojanovski 

M.Mladenov,  

Elena Joševska 

Uticaj dodatka starter kultura i 

ekstrakta ruzmarina na odreĎene 

fizičko-hemijske i senzorne 

osobine čajnih kobasica 

proizvedenih u industrijskim 

uslovima 

XVII Savetovanje o 

biotehnologiji, 

Zbornik radova, 

Čačak , Srbija,2012 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.  

“Using local resources form   regional 

developments ustainable agribusiness 

and tourism in the southern Balkans” 

Tempus Project JP159143 

2009-2012 

2.  

Технологија на одгледување на ноеви 

и преработка на производи од ноеви 

(месо, јајца, кожа) 

Министерство за образование и 

науки- Проект за модернизација на 

образованието 

2008 

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Joševska Elena., 

Stojanovski M., 
Kitanovski D., 

Kitanovski V 

 

„‟Тechnological properties of 

starter cultures in the 

production of dry fermented 

sausages‟‟ 

 

University of food 

technologies, 

Scientific works    Vol. 

LX, Plovdiv, 2013  

2. 
A.Kuzelov, 

M.Stojanovski. 

E.Joshevska 

„‟Starter cultures and carrot 

fiber positively affect on 

weight and sensory 

Bugarian Journal of 

Agricultural Science, 19 

(No 6) 
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characteristic of tea sausages‟‟ 

3. 

A.Kuzelov, 

M.Stojanovski 
E.Joshevska, 

D.Marenceva 

„‟Impact of technological 

procedures safety of meat 

products produced in industrial 

conditions‟‟ 

Journal of Mountain 

Agriculture on the 

Balkans Vol.6 

(No.4),2013 

4. 

Elena Joševska, 

M.Stojanovski,         
Gordana Dimitrovska 

Dejan Trajanovski 

„‟The influence of cottage-

cheese addition on the physics, 

chemical and sensory 

characteristics of cooked 

sausages‟‟ 

University St.Kliment 

Ohridski, Bitola, Horizons 

International scientific 

journal,  Vol (1), 2014 

5. 

Julijana Tomovska, 

Mitre Stojanovski, 

Elena Joshevska, 

Gordana Dimitrovska 

„‟Examinig the impact of meat 

on lipid status in different ages 

of people‟‟ 

Faculty of Applied 

Sciences and Engineering,            

New trend in applied 

chemistry, CHIMA 2014, 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи Ментор на околу 140 дипломски работа 

11.2 Магистерски работи 
Ментор на 7 магистерски трудови и член во 

комисија на 3 магистерски трудови 

11.3 Докторски работи 
Ментор на една докторска дисертација и 3 пати член 

во комисија 

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 
Автор Н     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 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

  

 

 

12.3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          

конференција 

Годин

а 

1. 
Julijana Tomovska, 

Mitre Stojanovski, 

Elena Joshevska, 

„‟Examinig the impact of meat 

on lipid status in different ages 

of people‟‟ 

Faculty of 

Applied 

Sciences and 

2014 
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Gordana Dimitrovska Engineering,            

New trend in 

applied 

chemistry, 

CHIMA  

2. 

Julijana Tomovska, 

Sonja Georgievska,                    

Igor Zlatkov,          

Mohamed Ali Shariti, 

Elena Joshevska      

Mitre Stojanovski, 

Quality of water for irrigation 

Balkan 

Agricultural 

congress, 

Edirne Turkey 

2014 

3.     
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. 
Име и презиме 

Стефче  Пресилски 

2. Дата на раѓање 25.08.1952 

3. Степен на образование VIII–Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на земјоделски науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран инженер-

агроном 
1974 

Универзитет Св. 

„‟Кирил и 

Методиј‟‟Скопје 

Земјоделски 

Факултет, 

Скопје 

Магистер на 

земјоделски науки 
1978 

Универзитет Св. 

„‟Кирил и 

Методиј‟‟Скопје 

Земјоделски 

Факултет, 

Скопје 

Доктор на земјоделски 

науки 
1994 

Универзитет Св. 

„‟Кирил и 

Методиј‟‟Скопје 

Земјоделски 

Факултет, 

Скопје 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 
4 - Биотехнички науки 

408 – 

добиточно  

производство 

40805 –Хигиена 

и технологија на 

производи и 

суровини од 

животинско 

потекло 

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

4 - Биотехнички науки 

408 – 

добиточно  

производство 

40805 –Хигиена 

и технологија на 

производи и 

суровини од 

животинско 

потекло 

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 

Факултет за биотехнички 

науки 
Редовен професор, 40805 

 

 

 

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 
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1. 
Конзумно млеко и кисело млечни 

производи 

Преработка на анимални 

производи 

2. Сиренарство и масларство 
Преработка на анимални 

производи 

3. Неконвенционални извори на млеко 
Преработка на анимални 

производи 

4. 

Живинарство 

 

 

 

Фармерско производство 

5. Производство и преработка на млеко 

Менаџмент во биотехниката 

Фармерско производство 

 
6. 

Технологија на млеко и млечни 

производи 
Квалитет и безбедност на храна 

9.2 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии               
 (2+2) 

Преработка на анимални 

производи, Факултет за 

биотехнички науки 

Ред. 

број 

  

1. 
Нови технологии во преработката на 

млеко  

Преработка на анимални 

производи/Квалитет и 

безбедност на храна 

2. 
Технологии за производство на млечни и 

кондензирани сушени производи 

Преработка на анимални 

производи/ Квалитет и 

безбедност на храна 

 

3. Хемиска безбедност на храната 

Преработка на анимални 

производи/ Квалитет и 

безбедност на храна 

 
4. 

Избрани технологии за преработка на 

млеко 
Менаџмент во биотехниката 

 
5. 

Оценка на квалитетот на сточарските 

производи  
Фармерско производство 

9.3 
Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

  

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1.   

2.  
 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1.    

2.    
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3.    

4.    

5. 

 

 

 

  

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1.  

“Using local resources form   

regionaldevelopments ustainable 

agribusiness and tourism in the 

southern Balkans” Tempus Project  

JP159143 

2009-2012 

2.  

Технологија на одгледување на 

ноеви и преработки на производи 

од ноеви                   (месо, 

јајца,кожа)  

Министерство за образование и 

наука, проект за модернизација на 

образованието 

2008 

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Д. Тромбева,                      

С. Пресилски,                  

Н. Николовски 

“Влијанието на пребиотикот 

Equacia HB врз стабилноста 

на Bifidobacterium bifidus во 

ферментиран млечен 

производ, 

VOL XIV (2) , 

Медикус - 

ISSN1409-6366, 

UDC61 Dhjetor, 

2010 

 

2. 

J.Tomovska, 

N.Gjorgievski, 

S.Presilski, N.Tomovska  

“Chemical analysis of 

probiotic yogurt in 

manufacturing process” 

Food industry, Milk 

and dairy products 

(vol. 21), YU ISSN 

0353-6564, 2010 
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3. 

A.Krstanovski, 

S.Presilski,  

S. Dolevska, S.Veleska, 

I.Gulabovski,  

Z. Calovski,”     

 

Additives in liquid diary 

products” 

International 

conference of young 

scientist, Plovdiv, R. 

Bulgaria, 2013 

  

4. 

S.Veleska, J.Tomovska, 

S. Presilski, 

A.Krstanovski, S. 

Dolevska, E.Petrovska, 

“Alfatoxin and insecticides 

present in milk and dairy 

products as a potential risk to 

human health”, 

International 

conference of young 

scientist, Plovdiv, R. 

Bulgaria, 2013 

  

5. 

S.Dolevska, 

V.K.Hristova, 

E.Petrovska, 

A.Krstanovski, 

S.Presilski 

“Nutritional and chemical 

properties as comparative 

indicators of the quality of cow 

and soybean milk”, 

International 

conference of young 

scientist, Plovdiv, R. 

Bulgaria,2013 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи Ментор на околу 150 дипломски работа 

11.2 Магистерски работи 
Ментор на 1 магистерски трудови и член во 

комисија на 15 магистерски трудови 

11.3 Докторски работи Еднаш член во комисија на докторски труд 

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 
Автор Н     Наслов Издавач / година 

1. 
J.Tomovska, M. 

Nedelkovska, K. 

Stojkovska, S.Presilski  

“Determination of persistent 

organochlorine pesticides in 

drinking water using LLE and 

GC/ECD” 

Journal of hygienic 

engineering and 

design; 

2011 

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 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1. 

J.Tomovska, S.Presilski, 

N.Gjorgievski, 

N.Tomovska, 

N.P.Bozinovska   

 

“Determination of lactic 

and citric acid laboratory 

produced yogurt” 

USPS(Ultra Scientist 

of physical sciences), 

ISSN 2231-3478, 

Vol. 23; 2011 

 

2. 
J.Tomovska, S.Presilski,  

N. Gjorgievski, 
 

“ Development of 

Spectrophotometric Method 

Pakistan Veterinary 

Journal (PVJ), ISSN: 
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N.Tomovska,  

M.S. Qureshi and 

N.P.Bozinovska 

for monitoring Angiotensin-

Converting Enzyme in 

Dairy Products, 

0253-8318, 2012 

 

 3. 

Hristova K. V., 

Tomovska J., Bonev G., 

Dimitrov S., Dimitrovska 

G., Presilski S., Ahmad 

A. M. 

 

“Interrelationship between 

the milk urea nitrogen level 

and milk coagulation traits 

in Holstein-Friesian cows 

with reproductive disorders 

in R. Macedonia”, 

Int. J. of Enhanced R 

in Sci. Tech. and 

Engg. (IJERSTE), 

Vol. 3 (4), pp. 199-

207. (2014) 

 

 

 12.3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          

конференција 

Го

ди

на 

1.     

2.     

3.     
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Љупче Кочоски 

2. Дата на раѓање 07.02.1963 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на 

ветеринарна 

медицина 

1988 

Ветеринарен 

факултет - 

Белград 

Магистер по 

ветеринарни науки 
1992 

Ветеринарен 

факултет Загреб 

Доктор по 

ветеринарни науки 
1998 

Ветеринарен 

факултет Загреб 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

4 407 
40723; 40724;  

40726 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

4  407  
40723; 40724;  

40726 

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“ Битола, 

Факултет за биотехнички 

науки - Битола 

Редовен професор 40726; 

40700; 40727; 40728;  

 

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. Анатомија со физиологија Фармерско производство 

2. Зоохигиена и здравје Фармерско производство 

3. Хигиена и здравје 
Преработка на анимални 

производи 

4. 
Хигиена контрола и надзор на анимални 

производи 

Преработка на анимални 

производи 

5. Сензорна анализа 
Преработка на анимални 

производи 

6. Анатомија со физиологија Менаџмент во биотехниката 

7. 
Квалитет и безбедност на анималните 

производи 
Менаџмент во биотехниката 

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. Сигурносни и безбедносни системи 
Преработка на анимални 

производи 

2. Репродукција на домашните животни Фармерско производство 

3. 
Објекти и опрема во фармерското 

производство 
Фармерско производство 

4. Микроструктурни анализи на храната 
Квалитет и безбедност на 

анималните производи 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1. Безбедност на прехранбените производи 
Технологија и безбедност на 

храна 

2.  
 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Kochoski Lj., Kalevska 

T., Trajkovska   

Influence of somatic cell count in 

raw milk on cheese production, 

(2011) Agrar- es 

Videkfejlesztesi 

Szemle, vol. 6. (1), 

p 18-23. 

2. 

I. Medugorac, Claudia 

E. Veit-Kensch,  Jelena 

Ramljak, 
 
 

M. Brka, Boţidarka 

Marković,   

S. Stojanović, H. 

Bytyqi,  

Lj. Kochoski, K. Kume,  

H.P. J. Bennewitz, M. 

Förster 

Conservation priorities of genetic 

diversity in domesticated meta-

populations: A study in taurine 

cattle breeds 

(2011) Ecology 

and Evolution 

Volume 1, Issue 

3, pages 408–420 

3. 

Dovenski Toni, 

Trojacanec Plamen, 

Petkov Vladimir, 

Popovska-Percinic 

Florina, Kočoski 

Ljupče, Grizelj Juraj   

 

Laparoscopy-promising tool for 

improvement of reproductive 

efficiency of small ruminants 

(2012) Mac Vet 

Rev; 35 (1): 5 – 11 

4. 

Vesna K. Hristova, M. 

Ayaz Ahmad, 

Kitanovski Dimce, 

Ljupče Kočoski, 

Biljana Trajkovska  

 

The influence of growth rate on 

productive characteristics at dairy 

heifers fed with maternal whole 

milk and milk replacer,   

(2014) 

International J. of 

Engg. Research & 

Indu. Appls , 

Vol.7, No. II, pp. 

53-64 

5. 

Biljana Trajkovska, 

Kočoski Lj., 
Makarijoski B.,  

 

Changes in chemical composition 

and somatic cell count in bovine 

milk during colostrum period,   

(2014) Horizons, 

Vol. X, No I, pp 

133 – 139 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ece3.2011.1.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ece3.2011.1.issue-3/issuetoc
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 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. Димче Китановски 

“159143-TEMPUS-1-2009-1-HU-

TEMPUS-JPCR Using Local 

Resources for Microregional 

Development – Sustainable 

Agribusiness and Tourism in the 

Southern Balkans“ 

Од 2010 – 2014             

2. Љупче Кочоски  
„279 904 Regional Certification of 

Professional Skills on AGRO 

TOURISM sector” 

2012-2013 

3. 
Тони Довенски 

 

Preservation of indigenous 

domestic  

animals breeds with assisted 

reproduction technologies; 

2006-2007 

4. Љупче Кочоски 
“Ембриотрансфер и in vitro 

оплодување кај преживарите” 
Од 2005 до 2006 

5. Љупче Кочоски 

“rDNA transcription re-activation 

in in vitro produced  

bovine embryos” NATO - 

COLLABORATIVE LINKAGE 

GRANT 

Од 2005 – 2006: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

T. Dovenski, P. 

Trojacanec, Lj. Kocoski, 

V. Petkov, Lj. Mickov , 

B. Atanasov  

 

Use of ultrasound imaging of 

the ovaries for early pregnancy 

diagnosis in dairy cows, 

Proceedings of the 1st 

Conference of the 

Balkan Network for 

the Animal 

Reproduction 

Biotechnology, 2009, 

BAN, 18-19 February, 

Sofia, Bulgaria (2009) 

2. 
Билјана Трајковска, Љ. 

Кочоски, 

Имплементација на 

НАССР системот во 

краварска фарма, II. 

II Научна 

Конференција за 

квалитет и 

Безбедност на 

храната, Битола, стр. 
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157-160 (2010) 

3. 

Татјана Калевска, Љ. 

Кочоски, Младенка 

Лазаровска, 

 Влијание на бројот на 

соматски клетки врз 

квалитетот на млекото,   

 

II Научна 

Конференција за 

квалитет и 

Безбедност на 

храната, Битола, стр. 

14-19. (2010) 

4. 
Kocoski Lj., Kitanvoski 

D., Najdovski Z.,  
Application of sex-sorted 

semen in bovine reproduction 

Denovi na Veterinarna 

medicina, Ohrid. 

(2011) 

5. 

Dovenski Toni, 

Trojacanec Plamen, 

Petkov Vladimir, 

Popovska-Percinic 

Florina, Kocoski Ljupce, 

Using of ultrasound guided 

Ovum Pick-Up (OPU) in 

Bovine Embryo Industry as 

an alternative to 

superovulatory treatment, 

2
nd

 Conference of the 

Balkan Network for 

the Biotechnology in 

Animal Reproduction, 

Proceedings, BAN, 36-

39, March, Sofia 

Bulgaria (2011), 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 75 

11.2 Магистерски работи 5 

11.3 Докторски работи 3 

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 
Автор Н     Наслов Издавач / година 

1. 
Kocoski Lj., Kalevska 

T., Trajkovska   

Influence of somatic cell count 

in raw milk on cheese 

production, 

(2011) Agrar- es 

Videkfejlesztesi 

Szemle, vol. 6. (1), p 

18-23. 

2. 

I. Medugorac, Claudia E. 

Veit-Kensch,  Jelena 

Ramljak, 
 
 

M. Brka, Boţidarka 

Marković,   

S. Stojanović, H. Bytyqi,  

Lj. Kochoski, K. Kume,  

H.P. J. Bennewitz, M. 

Förster 

Conservation priorities of 

genetic diversity in 

domesticated meta-

populations: A study in taurine 

cattle breeds 

(2011) Ecology and 

Evolution Volume 

1, Issue 3, pages 408–

420 

3. 

Dovenski Toni, 

Trojacanec Plamen, 

Petkov Vladimir, 

Popovska-Percinic 

Florina, Kocoski Ljupce, 

Grizelj Juraj  

Laparoscopy-promising tool 

for improvement of 

reproductive efficiency of 

small ruminants 

(2012) Macedonian  

Veterinary Review; 35 

(1): 5 – 11 

4. 
Vesna K. Hristova, M. 

Ayaz Ahmad, Kitanovski 
The influence of growth rate 

on productive characteristics 

(2014):  International 

J. of Engg. Research & 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ece3.2011.1.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ece3.2011.1.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ece3.2011.1.issue-3/issuetoc
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Dimce, Ljupče Kočoski, 

Biljana Trajkovska  
at dairy heifers fed with 

maternal whole milk and 

milk replacer, 

Indu. Appls , Vol.7, 

No. II, pp. 53-64 

5. 
Makarijoski B., Kočoski 

Lj., Biljana Trajkovska, 

(2014)  

Improving milk quality by 

using individual milk control   

Horizons, Vol. X, No 

I, pp 119 – 126 

6. 
Biljana Trajkovska, 

Kočoski Lj., Makarijoski 

B.,  

Changes in chemical 

composition and somatic cell 

count in bovine milk during 

colostrum period,   

(2014) Horizons, Vol. 

X, No I, pp 133 – 139 

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 
Автор  Н     Наслов Издавач / година 

1. 

I. Medugorac, Claudia E. 

Veit-Kensch,  Jelena 

Ramljak, 
 
 

M. Brka, Boţidarka 

Marković,   

S. Stojanović, H. Bytyqi,  

Lj. Kochoski, K. Kume,  

H.P. J. Bennewitz, M. 

Förster 

Conservation priorities of 

genetic diversity in 

domesticated meta-

populations: A study in taurine 

cattle breeds 

(2011) Ecology and 

Evolution Volume 

1, Issue 3, pages 408–

420 

2. 

Vesna K. Hristova, M. 

Ayaz Ahmad, Kitanovski 

Dimce, Ljupče Kočoski, 

Biljana Trajkovska  

The influence of growth rate 

on productive characteristics 

at dairy heifers fed with 

maternal whole milk and 

milk replacer, 

(2014):  International 

J. of Engg. Research & 

Indu. Appls , Vol.7, 

No. II, pp. 53-64 

 12.3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          

конференција 

Год

ина 

1. 
Kocoski Lj., Kalevska T., 

Trajkovska  B. 

Influence of somatic cell count 

in raw milk on cheese 

production, 

X. Wellmann 

International 

Scientific 

Conference at 

Hodmezovasar

hely  

201

1 

2. 

Dovenski Toni, 

Trojacanec Plamen, 

Petkov Vladimir, 

Popovska-Percinic 

Florina, Kocoski Ljupce, 

 

Using of ultrasound guided 

Ovum Pick-Up (OPU) in 

Bovine Embryo Industry as an 

alternative to superovulatory 

treatment, 

2
nd

 Conference 

of the Balkan 

Network for 

the 

Biotechnology 

in Animal 

Reproduction, 

Proceedings, 

BAN, 36-39, 

March, Sofia 

201

1 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ece3.2011.1.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ece3.2011.1.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ece3.2011.1.issue-3/issuetoc
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Bulgaria  

3. 
Kocoski Lj., Kitanvoski 

D., Najdovski Z.,  
Application of sex-sorted 

semen in bovine reproduction 

Denovi na 

Veterinarna 

medicina, 

Ohrid. 

201

1 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Ванѓел Стевановски 

2. Дата на раѓање 13-02-1950 

3. Степен на образование VIII - Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на ветеринарни науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на 

ветеринарни 

науки 

1999 

Факултет за 

ветеринарна медицина, 

Белград 

Магистер на 

земјоделски 

науки 

1982 

Пољопривредни 

факултет 

Свеучилиште Загреб 

Дипл. инженер 

агроном 
1975 

Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј” 

Земјоделско – 

шумарски факултет - 

Скопје 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

4 - Биотехнички 

науки 
409 -Рибарство 

Слатководно 

рибарство 

 

7. 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

4 - Биотехнички 

науки 

407 – 

Ветеринарна 

медицина 

40728 - Хигиена и 

технологија на 

производи и суровини 

од животинско 

потекло 

 

 

 

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 

Факултет за 

биотехнички 

науки 

Редовен професор  

- 40805 Хигиена и технологија на 

производи и суровини од животинско 

потекло 

- 40806 Исхрана и диетика на животни 

- 40903 Циприниди 

 

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. Рибарство 
Фармерско производство / 

Факултет за биотехнички науки 

2. Исхрана на домашни животни 
Фармерско производство / 

Факултет за биотехнички науки 

 
3. Менаџмент на отпадни води 

Фармерско производство / 

Факултет за биотехнички науки 

4. Деликатесни месни производи 
Преработка на анимални производи / 

Факултет за биотехнички науки 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 



ЕЛАБОРАТ АГРОМЕНАЏМЕНТ - I (Прв) Циклус на студии 

 

223 

 

 Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1. Лов и риболов 
Фармерско производство / 

Факултет за биотехнички науки 

2. Спортско стопански лов и риболов 
Фармерство и агротуризам / 

Факултет за биотехнички науки 

3. Патологија на исхраната 
Фармерско производство / 

Факултет за биотехнички науки 

4. Исхрана на преживни животни 
Фармерско производство / 

Факултет за биотехнички науки 

5. Исхрана на непреживни животни 
Фармерско производство / 

Факултет за биотехнички науки 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1.   

2.  
 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Стевановски В., 

Китановски Д., 

Фиштер С., 

Солдатовиќ Б. 

Цитогенетски карактеристики 

на златната виножитна пастрмка 

(Oncorchyncus mykiss,walbaum 

Stevanovski) 

Македонска 

земјоделска ревија 

1-2, 47-54, Скопје 

2. 

Стевановски В., 

Христовски Н., 

Томовска Џ., 

Китановски Д., 

Петковски Д. 

Морфометријске и производне 

карактеристике златне пастрмке 

Oncorchyncus mykiss 

 

3
ta
 Меѓународна 

конференција 

Рибарство 1-3 

фебруар 2007, 

Београд 

3. 

Ефремов Г., 

Апостолски К., Чадо 

И., Стевановски В. 

Цитогенетски и производни 

карактеристики на охридската 

пастрмка 

МАНУ Центар за 

нови Технологии 

135-137, Скопје 

4. 

Фиштер С., 

Раденковиќ Б., Цакиќ 

Р., Стевановски В. 

Frequencies of the breaks and gap-

type changes on the carp Cyprinus 

carpio L. (Cyprinidae) as an 

indicator of the presence of 

genotoxic contamination 

Kongres balkanska 

fauna 

BIOECCO 2,16 -20, 

Ohrid 

5. 

Стевановски В. 

 

 

Macedoniche Subwasserfischeri 

von 1990 bis 1997 

Fisher & Techwirt, 

No 8/99, 312-313 

6. 

Cvetkovikj A., Radeski 

M., Blazhekovikj 

Dimovska D., Kostov 

V., Stevanovski V. 

Fin damage of farmed rainbow 

trout  in the Republic of 

Macedonia 

Macedonian 

Veterinary Review 

36 (2), 2013 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 
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1.  

“Using local resources for 

microregional development 

sustainable agribusiness and 

tourism in the southern Balkans” 

Tempus Project 

JP159143 

2009 - 2012 

2. 
Ефремов Г., 

Апостолски К., Чадо И., 

Стевановски В. 

Цитогенетски и производни 

карактеристики на Охридската 

пастрмка 

МАНУ – Центар 

за Нови 

Технологии 

3. 
Стевановски В., 

Христовски Н.  

Рибите и нивните паразити во 

Дојранското езеро 

Министерство за 

Образование и 

наука 

4. 
Стевановски В., 

Фиштер С. 

Македониум 

Споредбени истражувања на 

цитогенетските карактеристики 

на златната пастрмка и 

пастрмките во Р. Србија 

Факултет за 

ветеринарна 

медицина Београд 

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Стевановски Ванѓел 

Слатководно рибарство 

240-270 (Специјално 

Сточарство) 

Наша Книга   

Скопје, 1999 

2. Стевановски Ванѓел Слатководна Рибарство 

Факултет за 

Биотехнички Науки 

Битола, 2003 

3. Стевановски Ванѓел 
Слатководно Рибарство, 

Второ дополнето издание 

Факултет за 

Биотехнички Науки 

Битола, 2009 

4. 
Стевановски Ванѓел, 

Карапетковска- 

Христова Весна 

Технологија на преработка и 

конзервирање на риби 

Факултет за 

Биотехнички науки  

Битола, 2010 

5. Стевановски Ванѓел 
Исхрана на домашните 

животни 

Факултет за 

Биотехнички науки  

Битола, 2012 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи Ментор на 21 дипломска работа 

11.2 Магистерски работи Ментор на 1 магистерски труд 

11.3 Докторски работи Ментор на 1 докторска дисертација 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет 

години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 
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или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 

години 

Ред. 

број 
Автор Н         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 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автор Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставна студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Вангелица Јовановска 

2. Дата на раѓање 30.03.1969 

3. Степен на образование VIII – Доктор на науки 

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 

Доктор по технички 

науки 
2006 

Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј“ 

– Скопје 

Машински 

Факултет -Скопје 

Магистер по 

технички науки 
1999 

Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј“ 

– Скопје 

Машински 

Факултет -Скопје 

Дипл. машински 

инженер 
1994 

Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј“ 

– Скопје 

Машински 

Факултет -Скопје 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

2 - техничко-

технолошки науки 

205 

Eнергетик

а 

20507 

Mотори со 

внатрешно 

согорување 

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

2-техничко-

технолошки науки 

214 

машинств

о 

 21412 

Земјоделско 

машинство и 

механизација 

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 

Факултет за биотехнички 

науки-Битола 

вонреден  професор 

21412 

 

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. 
Земјоделска механизација 

 

Фармерско 

производство/Факултет за 
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биотехнички науки-Битола 

2. 
Техника и технологија на ладење и 

греење 

Преработка на анимални 

производи/Факултет за 

биотехнички науки-Битола 

 

3. 

Машини и опрема за преработка на 

анимални производи 

 

Преработка на анимални 

производи/Факултет за 

биотехнички науки-Битола 

 

4. 
Опрема за преработка на млеко 

 

Преработка на анимални 

производи/Факултет за 

биотехнички науки-Битола 

 

5. 
Опрема за преработка на месо 

 

Преработка на анимални 

производи/Факултет за 

биотехнички науки-Битола 

 

6. 

Машини и опрема во 

агропрехрамбената индустрија 

 

Менаџмент во 

биотехниката/Факултет за 

биотехнички науки-Битола 

 

7. 

Машини и опрема во фармерското 

производство 

 

Менаџмент во 

биотехниката/Факултет за 

биотехнички науки-Битола 

 

8. Процесна техника 

Квалитет и безбедност на 

храна/Факултет за 

биотехнички науки-Битола 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1. 
Методи во научно истражувачката 

работа 

Фармерско 

производство/Факултет за 

биотехнички науки-Битола, 

Квалитет и безбедност на 

храна/ Факултет за 

биотехнички науки-Битола, 

Менаџмент во биотехниката/ 

Факултет за биотехнички 

науки-Битола, 

Квалитет и безбедност на 

храна/ Факултет за 

биотехнички науки-Битола, 

2. 
Технологии за производство на млечни 

кондензирани и сушени производи 

Преработка на анимални 

производи/Факултет за 

биотехнички науки-Битола 

 

3. Експлоатација на механизацијата 

Фармерско 

производство/Факултет за 

биотехнички науки-Битола, 

Фармерско производство-

специјалистички 

студии/Факултет за 
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биотехнички науки-Битола 

 

4. Процесна техника 

Преработка на анимални 

производи/Факултет за 

биотехнички науки-Битола, 

Менаџмент во биотехниката/ 

Факултет за биотехнички 

науки-Битола, 

Квалитет и безбедност на 

храна/ Факултет за 

биотехнички науки-Битола, 

Фармерство и агротуризам/ 

Факултет за биотехнички 

науки-Битола, 

Фармерство и агробизнис/ 

Факултет за биотехнички 

науки-Битола, 

 

5. 
Објекти и опрема во фармерското 

производство 

Фармерско 

производство/Факултет за 

биотехнички науки-Битола, 

Фармерско производство-

специјалистички 

студии/Факултет за 

биотехнички науки-Битола 

Фармерство и агробизнис/ 

Факултет за биотехнички 

науки-Битола, 

 

6. 

Зависност на квалитетот и безбедноста 

на храната од машините, опремата и 

пакувањето 

Преработка на анимални 

производи/Факултет за 

биотехнички науки-Битола, 

Менаџмент во биотехниката/ 

Факултет за биотехнички 

науки-Битола, 

Квалитет и безбедност на 

храна/ Факултет за 

биотехнички науки-Битола, 

Фармерство и агротуризам/ 

Факултет за биотехнички 

науки-Битола, 

Фармерство и агробизнис/ 

Факултет за биотехнички 

науки-Битола, 

 

7. 

Влијание на амбалажирањето и 

машинската обработка врз квалитетот 

и безбедноста на храната 

Преработка на анимални 

производи/Факултет за 

биотехнички науки-Битола, 

Менаџмент во биотехниката/ 

Факултет за биотехнички 

науки-Битола, 
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Квалитет и безбедност на 

храна/ Факултет за 

биотехнички науки-Битола, 

Фармерство и агротуризам/ 

Факултет за биотехнички 

науки-Битола, 

Фармерство и агробизнис/ 

Факултет за биотехнички 

науки-Битола, 

 

8. Теорија и практика на агротуризмот 

Фармерство и агротуризам/ 

Факултет за биотехнички 

науки-Битола, 

 

9. Експлоатација на машини и опрема 

Фармерство и агробизнис/ 

Факултет за биотехнички 

науки-Битола, 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1.   

2.  
 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 

Nikola Hristovski, 

Dijana Blazekovic, 

Elena Milevska, Irena 

Nastevska, Elena 

Krstevska, Dzulijana 

Tomovska, Vangelica 

Jovanovska 

Coliform bacterija in Prespa 

lake’s water n a period of 1998-

2008 

Scientific-

Professional 

Conference, 

Kladovo, 

Srbija, 2009 

2. 

Vangelica Jovanovska  

Nikola Jovanovskiи 

Zlatko V. Sovrevski 

Goran Pop Andonov 

Feta Sinani 

Fuels made from agriculture 

biomass – (biogas) alternative 

types 

Саветовање, 

Одрживи 

Развој Града 

Пожаревца и 

Енергетског 

Комплекса 

Костолац,2013 

3. 

Вангелица 

Јовановска 

Златко В. Соврески 

Катерина Шамбевска 

Марија Кочовска 

Душко Јошески 

Компаративна анализа на 

параметрите на Cline in place 

системот (CIP) наменет за 

чистење во млечната 

индустрија 

Саветовање, 

Одрживи 

Развој Града 

Пожаревца и 

Енергетског 

Комплекса 

Костолац,2013 
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4. 

Златко В. Соврески 

Вангелица 

Јовановска  

Николче Јовановски 

Тони Паспаловски 

Горан поп Андонов 

Фета Синани 

Барања на моторните масла 

од аспект на ограничување на 

емисијата од штетни гасови 

Саветовање, 

Одрживи 

Развој Града 

Пожаревца и 

Енергетског 

Комплекса 

Костолац,2013 

5. 

Златко В. Соврески 

Вангелица 

Јовановска  

Николче Јовановски 

Тони Паспаловски 

Симеон Симеонов 

Славчо Цветков 

Душко Јошевски 

Енергетска ефикасност и 

економска оправданост на 

индивидуален стамбен објект 

преку подобрување на 

топлинската изолацја 

Саветовање, 

Одрживи 

Развој Града 

Пожаревца и 

Енергетског 

Комплекса 

Костолац,2013 

6. 

Златко В. Соврески 

Наташа Мојсовска 

Тони Паспаловски 

Вангелица 

Јовановска  

Никола Јовановски 

Горан поп Андонов 

Анализа на моторните масла 

со помош на инфрацрвена 

спектроскопија 

Саветовање, 

Одрживи 

Развој Града 

Пожаревца и 

Енергетског 

Комплекса 

Костолац,2013 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1.  

Using local resources for micro 

regional development-sustainable 

agribusiness and tourisam in the 

Southern Balkan 

Tempus-

JPCR,2009-

2012 

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Вангелица Јовановска  

Ѓорѓи Тромбев  

Збирка задачи по техника 

на ладење и греење, 

ISBN 978-9989-870-60-6 

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ -  

Битола,2011 

2.    

3.    

4.    
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5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 60 

11.2 Магистерски работи 2 

11.3 Докторски работи  

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 
Автор Н     Наслов Издавач / година 

1. 
Vangelica Jovanovska 

Aco Kuzelov 

Analysis of changes in the 

parameters of the 

maturation of sremski 

sausage with previously 

given tenical characteristics 

of the chamber 

Journal of 

Engineering & 

Processing 

Management,  

An International 

Journal, Zvornik, 

2012 

2. 
Vangelica Jovanovska 

Nikola Jovanovski 

 

Alternative types fuels-made 

from agricultural biomass 

(biogas) 

International 

virtual journal for 

science, technics 

and innovations for 

the industry, 

Machines 

tehnologies 

materials, 2013, 

Bulgarija 

3. 
Vangelica Jovanovska 

Nikola Jovanovski 

Zlatko Sovreski 

Input factors for successful 

implementation of 

decentralized bioenergy 

project in practice 

International 

virtual Journal for 

science, technics 

and innovations for 

the industry, 

Machines 

tehnologies 

materials, 2013, 

Bulgarija 

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 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.   Agriculture and biomass Journal on 
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Vangelica Jovanovska 

Nikola Jovanovski 

 

 

energy Processing and 

Energy in 

Aagriculture, Novi 

Sad, 2008 

2. 
Nikola Jovanovski 

Vangelica Jovanovska 
 

Biogas tehnology in 

agriculture 

Journal on 

Processing and 

Energy in 

Aagriculture, Novi 

Sad, 2008 

3. 

Vangelica Jovanovska 

Marija Kochovska 

Katerina Shambevska 

 

 

The Influence of the 

thermal treatment in plate 

heat exchangers on 

chemical composition of 

milk designed for cheese 

production 

Journal of 

chemical engineers 

of Serbija and 

Faculty of 

Tehnology Novi 

Sad, 2012 

 12.3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       

Меѓународен 

          собир/ 

          

конференција 

Годи

на 

1. 

Nikola Hristovski 

Monika Jovanovska 

Julijana Tomovska 

Dijana Blazekovic 

Vangelica Jovanovska 

The ecology of 

toxoplasma gondii (nicolle 

et manceaux, 1908) nicolle 

et manceaux, 1909 in the 

environment of 

Macedonija and wide 

Hh 

XIII 

Savetovanje o 

biotehnologiji

, Cacak, 

Srbija 

2008 

2. 

Никола Јовановски 

Вангелица 

Јовановска 

Иван Блажевски 

Научните сознанија во 

функција на подигање 

на еколошката свест 

International 

Scientific 

Conference, 

Knowledge – 

Capital of 

The Future, 

Ohrid, 

R.Macedonija 

2009 

3. 

Иван Блажевски 

Никола Јовановски 

Вангелица 

Јовановска 

Етика на животната 

средина – симбиоза на 

општествените и 

природно - научните 

сознанија 

International 

Scientific 

Conference, 

Knowledge – 

Capital of 

The Future, 

Ohrid,  

R.Macedonija 

2009 

4. 
Vangelica Jovanovska 

Nikola Jovanovski 

Farm (gas-fired) engine 

and biogas 

19
th 

 

International 

Scientific 

2009 
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Conference 

Mehanic 

Transport 

Communicati

onTransport 

2009, Sofija, 

Bulgarija 

(научно 

списание) 

5. 
 

Nikola Jovanovski 

Vangelica Jovanovska 

Alternative fuel from 

agriculture and farms 

19
th 

 

International 

Scientific 

Conference 

Mehanic 

Transport 

Communicati

onTransport 

2009, Sofija, 

Bulgarija 

(научно 

списание) 

2009 

6. 
Vangelica Jovanovska 

Aco Kuzelov 

Analysis of changes in the 

parameters of the 

maturation of sremski 

sausages with previously 

given tehnical 

characteristics of the 

chamber 

International 

Scientific 

Conference, 

Food Science, 

Engineering 

and 

Tehnologies, 

Plovdiv, 

Bulgarija 

2010 

7. 
Vangelica Jovanovska 

Aco Kuzelov 

Production of persistent 

dry pecenica in industrijal 

conditions in Macedonija 

XVI 

Savetovanje o 

biotehnologiji 

sa 

medzunarodn

im ucescem, 

Cacak, Srbija 

2011 

8. 
Vangelica Jovanovska 

Nikola Jovanovski 

Biogas fuel for the future 

for engines in the 

agricultural machinery 

PTER-An 

International 

Journal on 

Processing 

and Energy in 

Aagriculture, 

Novi Sad, 

Srbija 

2012 

9. 
 

Nikola Jovanovski 

Vangelica Jovanovska 

Future of agriculture 

machinery with 

PTER-An 

International 
2012 
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implementation 

renewable fuels 

Journal on 

Processing 

and Energy in 

Aagriculture, 

Novi Sad, 

Srbija 

10. 

Natasa Mojsoska 

Vangelica Jovanovska 

Nikola Jovanovski 

Zlatko V. Sovreski 

Replacement 

(reconstruction) of the 

active steel end zone of 

the turbogenerator 

The 1
th 

International 

Global 

Virtual 

Conference, 

Slovak 

Republic  

2013 

11. 

Vangelica Jovanovska 

Nikola Jovanovski 

Toni Paspalovski 

Zlatko V. Sovreski  

Greenhouse emissions 

from transport source 

The 1
th 

International 

Global 

Virtual 

Conference 

Workshop, 

Slovak 

Republic 

 

 

 

 

2013 
 

 

 

12. 

Vangelica Jovanovska 

Nikola Jovanovski 

Zlatko V. Sovreski  

Fuels made from 

agricultural – biomass – 

(biogas) alternative types 

XXI 

International 

Scientific-

Technical 

Conference, 

Trans & 

Motauto’13 

Proceeding, 

Varna, 

Bilgarija
 

 

2013 

13. 
Vangelica Jovanovska 

Nikola Jovanovski 

 

Renewaable fuels for 

agricultural machinery 

XXI 

International 

Scientific-

Technical 

Conference, 

Trans & 

Motauto’13 

Proceeding, 

Varna, 

Bilgarija
 

2013 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. 
Име и презиме Мила Арапческа 

2. Дата на раѓање 03.02.1973 

3. Степен на образование VIII – Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на биолошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на биолошки 

науки 
2011 

Универзитет “Св. Кирил 

и Методиј“ – Скопје 

Природно-математички 

факултет - Скопје 

Магистер на 

биолошки науки 
2005 

Универзитет “Св. Кирил 

и Методиј“ – Скопје 

Природно-математички 

факултет - Скопје 

Дипл. молекуларен 

биолог и физиолог 
1998 

Универзитет во Белград 

Биолошки факултет 

Белград 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Природно 

математички науки 
Биологија 

Биологија / Молекуларна 

биологија 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно 

математички науки 
Биологија Биологија/ Биохемија 

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 

Факултет за биотехнички 

науки 

Доцент 

Биологија / Биохемија 

 

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. Биологија 
Фармерско производство 

Менаџмент во биотехниката 

2. Клеточна биологија со хистологија Преработка на анимални производи 

 
3. Биохемија  

Преработка на анимални производи 

Квалитет и безбедност на храна 

4 
Микробиологија на анимални 

производи  

Преработка на анимални производи 

Квалитет и безбедност на храна 

5 Биолошка безбедност на храната Квалитет и безбедност на храна 

6. 
Стабилизација и стандардизација на 

агропрехранбените производи  
Менаџмент во биотехниката 

 9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
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Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Методи на научноистражувачката 

работа 
Преработка на анимални производи 

2. Генетика Преработка на анимални производи 

3 Биолошка безбедност на храната 
Квалитет и безбедност на храна од 

животинско потекло 

4 
Стабилизација и стандардизација на 

агропрехранбените производи 

Квалитет и безбедност на храна од 

животинско потекло 

5. Зачински растенија и зачини 
Квалитет и безбедност на храна од 

животинско потекло 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Токсикоинфекции и интоксикации со 

храна 

Технологија и безбедност на 

прехранбени производи 

2. Биохемија на храна 
Технологија и безбедност на 

прехранбени производи 

 

 3. 

Современи постапки за 

стабилизација и конзервирање на 

прехранбени производи 

Технологија и безбедност на 

прехранбени производи 

 
 4. Одбрани поглавја од ензимологија 

Технологија и безбедност на 

прехранбени производи 

 

 5. 

Методи за екстракција и анализа на 

биолошки активни материи од 

зачински и лековити растенија 

Технологија и безбедност на 

прехранбени производи 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Hajrulai-Musliu Z., 

Arapceska M., 

Stojkovski V., 

Jankuloski D., 

Dimitrieska Stojkovic 

E., Stojanovska-

Dimzoska B 

Fatty Acids Profile as an 

Indicator for Adulteration of 

Fruit Juices 

Clinical Chemistry and 

Laboratory Medicine 

(2009) 

2. 

Primorac Lj., 

Angelkov B., Mandic 

L.M., Kenjeric D., 

Nedeljko M., Flanjak 

I., Perl Piricki A., 

Arapceska M 

Comparison of the Croatian and 

Macedonian Honeydew Honey 

Journal of Central 

European Agriculture 

(2009) 

3. 

Arapceska M., 

Hajrulai – Musliu Z., 

Uzunov R., Stojkovski 

V., Sekulovski P., 

Tuteska J., Jankuloski 

Z., Kitanovski D 

Fatty Acid Composition of 

Vegetable Kashkaval 

II Scientific Conference 

"Food Quality and 

Safety", Faculty of 

Biotechnical Sciences – 

Bitola (2010) 

4. 

Hajrulai-Musliu Z., 

Arapceska M., 

Dimitrieska Stojkovic 

E, Stojanovska-

Quality control of some honey 

samples from Macedonia 

45th Croatian and 5th 

International 

Symposium on 

Agriculture (2010) 
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Dimzoska B, 

Enimiteva V 

 

 5. 

Китановски В., 

Кочоски Љ., 

Арапческа М 

Хемиски состав на месо од 

златна пастрмка - 

Oncorhynchus mykiss 

Stevanovski 

Универзитет „‟Св. 

Климент Охридки‟‟, 

меѓународно списание 

Хоризонти (VIII) 

(2012) 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Развојно 

истражувачки проект 

(Министерство за 

образование и наука) 

“Екстракција на етерични 

масла од зачински и лековити 

растенијa” 

2008-2009 

2. 
Tempus Project 

JP 159143 

“Using local resources for 

microregional development 

sustainable agribusiness and 

tourism in the southern Balkans” 

2009-2012: 

3. COST Action FA1101 

“Omics Technologies for Crop 

Improvement, Traceability, 

Determination of Authenticity, 

Adulteration and Origin in 

Saffron” SAFFRONOMICS  

2011 -2015 

4. 
International Atomic 

Energy Agency – IAEA 

“Assessing and Enabling the 

Implementation of Food 

Irradiation Technologies” 

2012-2013 

5. 

IPA- Cross Border 

Programme, Greece – 

The Former Yugoslav 

Republic of Macedonia 

2007-2013, From 

neibrohood to 

partnership 2007-2013 

 

“Interactive Farmers Support 

System for Efficient water use 

management – RULAND” 

2012 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Arapceska M., 

Hajrulai – Musliu
 
Z, 

Jankuloski Z., 

Jankulovski N. 

Functional Properties of 

Bioactive Compounds of Milk 

Fat 

Milk Conference, Wien. 

Austria (2009) 

2. Arapčeska M, Hajrulai Environmental and health XIV International 
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– Musliu Z, 

Dimitrievska-Stojković 

E, Stojanovska – 

Dimzovska B, Ţ. 

Jankuloski 

impacts of pesticides Symposium оn 

Biotechnology Čačak, 

Srbia (2009) 

3. 

Uzunov R., Hajrulai-

Musliu Z., Arapceska 

M., Dimitrieska-

Stojkovik E., 

Stojanovska-Dimzoska 

B., Sekulovski P., 

Stojkovski V 

Milk Fatty Acid Composition 

from Two Dairy Breeds in 

Macedonia 

”Days of Veterinary 

Medicine - 2011”. Mac. 

Vet. Rev. (2011) 

4. 
Arapceska M., 
Jankuloski Z. 

Therapeutic Effects of Saffron 

(Crocus sativus L.) 

EU SEMINAR ON 

SAFFRONOMICS, 

Cuenca, Spain (2012) 

5. 

Kitanovski V., 

Stevanovski V., 

Kitanovski D., 

Kochoski Lj, 

Arapcheska M 

Energy Value of Golden 

Trout Meat - Oncorhynchus 

mykiss Stevanovski 

Меѓународна 

конференција. Традиции 

и Съвременност във 

Ветеринарната 

Медицина, Софија, 

Бугарија 

(2012) 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи ментор на една дипломска работа 

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи  

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 
Автор Н     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 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.3 

 
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 
Автор Наслов на трудот 

  Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     
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3.     

 

 

 

 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Гордана Димитровска 

2. Дата на раѓање 19.05.1967 

3. Степен на образование VIII – Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на биотехнички науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на 

биотехнички 

науки 

2011 

Универзитет “Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола 

Факултет за 

ботехнички науки-

Битола 

Магистер на 

биолошки науки 
2005 

Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј“ 

– Скопје 

Природно-

математички 

факултет - Скопје 

дипл. Биолог 

биохемиско –

физиолошка 

насока 

1990 

Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј“ 

– Скопје 

Природно-

математички 

факултет - Скопје 

6. 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Природно 

математички 

науки 

Биологија Биохемија 

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички 

науки 

Прехранбена 

технологија 

Квалитет, 

технологија и 

безбедност на 

млеко и млечни 

производи 

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 

Факултет за биотехнички 

науки 

Доцент 

Квалитет,технологија и 

безбедност на млеко и 
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млечни производи и 

прехранбено 

инженерство 

 

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. Прозводство  и познавање на млеко 

Преработка на анимални 

производи/Фармерско 

производство 

 

2. Основинанутрицијата 

Преработка на анимални 

производи/Квалитет и 

безбедност на 

храна/Фармерско 

производство 

 
3. Неконвенцонални извори на млеко 

Преработка на анимални 

производи 

 
4. Производство на десертни сирења и 

млечни десерти 

Преработка на анимални 

производи 

  
5. Млекарски култури и сирила 

Преработка на анимални 

производи 

  
6. Традиционални млечни производи 

Преработка на анимални 

производи 

  7.   

 9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1. 
Нови технологии во преработката на 

млеко 

Квалитет и бебедност на храна 

од животинско потекло 

2. Биотехнологија Фармерско производство 

 
3. 

Нови технологии во преработката на 

млеко 
Фармерско производство 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1. 
Наука и технологија на млеко-

одбрани поглавја 

Технологија и безбедност на 

прехранбени производи 

2. Функционална храна 

 

Технологија и безбедност на 

прехранбени производи 

 
 3. 

Одбрани поглкавја од безбедност 

на храна 

Технологија и безбедност на 

прехранбени производи 

 
 4. 

Одбрани поглавија од  

инструментални методи за 

Технологија и безбедност на 

прехранбени производи 
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анализа  

на храната 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Dimitrovska 

G.,Srbinovska 

S.,Presilski S. 

Correlation dependence 

between somatic cells and 

total count of bacteria in cow 

milk of Holstein – Friesian 

breed on farm in the region 

of Pelagonia 

XXIII Savetovanje 

Savremeni pravci 

razvoja tehnologiji 

mleka, Novi 

Sad,(2008) 

 

2. 
Lazaroska M.,Hristovski 

N., Kalevska 

T.,Dimitrovska G. 

Comparation of quality 

ofmilk optained of hand and 

machine milking, 

II Scientific 

Conference”Food 

Quality and 

Safety,Faculty of 

biotechnical 

scence(2010) 

3. 

PetkovskaM,Presilski 

S.,DimitrovskaG., 

Trajkovska 

B.,Srbakovska-Trposka 

N. 

Differences between caseine 

micelle in cow‟s and goat‟s 

milk: 

Internacional 

Conference of 

Young Scientists, 

Plovdiv(2011) 

 

 

 4. 

Cvetkovski P., Doncovski 

D.,DimitrovskaG., 

Presilski Stefce 

Survey of reference sample 

food products that are used 

dairy products and uses of 

additives in the manufacture 

of food products, 

Internacional 

Conference of 

Young Scientists, 

Plovdiv(2011) 

 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1.  

“Обука за технологија за 

производство на овчо и козјо 

сирење” MASSP,SIDA, со 

престој во Грција 

2008 

2.  

“New curriculum models for 

educating food engenerris, 

CD_JEP-40065-2005”,студиски 

престој во Wageningen 

University and Research 

centar,Wageningen,  Netherland. 

 

2009 

3.  

“Using local resources for 

microregional development 

sustainable agribusiness and 

tourism in the southern Balkans” 

2009-2012 

4.  
„279 904 Regional Certification 

of  
2012/13 
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Professional Skills on AGRO 

TOURISM  

sector” 

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Elena 

Joševska,M.Stojanovsk

i,        

GordanaDimitrovska 
DejanTrajanovski 

‘‟The influence of cottage-

cheese addition on the 

physics, chemical and 

sensory characteristics of 

cooked sausages‟‟ 

University 

St.KlimentOhridski, 

Bitola, Horizons 

International scientific 

journal,  Vol (1), 2014 

2. 

JulijanaTomovska, 

Mitre Stojanovski, 
Elena 

Joshevska,GordanaDi

mitrovska 

‘‟Examinig the impact of 

meat on lipid status in 

different ages of people‟‟ 

Faculty of Applied 

Sciences and 

Engineering,            

New trend in applied 

chemistry, CHIMA 

2014, 

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи ментор на една дипломска работа 

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи  

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 
Автор      Наслов Издавач / година 

1.    

2.    
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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 
Автор       Наслов Издавач / година 

1. 

K.Velkova, 

J.Tomovska, 

M.Stojanovski, 

G.Dimitrovska 

 

Feeding whey reduces 

the activity of 

transferaze in pig liver 

European Journal of 

Veterinary 

Medicine, 

December,2014 

2. 

VesnaK.Hristova, 

JulijanaTomovska, 

GeorgiBonev, 

StanimirDimitrov, 

GordanaDimitrovsk

a, 

StefcePresilskiM.Aya

z Ahmad 

 

Interrelationship 

between the milk urea 

nitrogen level and milk 

coagulation traits in 

Holstein-Friesian cows 

with reproductive 

disorders in 

R.Macedonia 

International Journal 

of Enhanced 

Research in Science 

Technology and 

Enginering,Vol.3 

Issue 4, April 2014 

 12.3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автор Наслов на трудот Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Годи

на 

1. 

EmilijaPetrovska, 

ElizabetaRistevska, 

Natasha 

Egumenovska,Gord

anaDimitrovska, 

StefcePresilski 

Therapeutical , 

Immunological and 

bactericidal features of 

cow‟s milk, goat‟s milk 

and donkey‟s milk 

Union of 

scientists in 

Bulgaria-

Plovdiv 

2013 

2. 

BorcheMakarijoski, 

Aleksandra 

Grozdanovska, 

StefcePresilskki,  

GordanaDimitrovsk

a,  

BiljanaTrajkovska 

The influence of somatic 

cells on milk components 

Union of 

scientists in 

Bulgaria-

Plovdiv 

2013 

3.     
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Прилог бр. 

4 

Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Катерина Бојковска 

2. Дата на раѓање 15.05.1981 

3. Степен на образование VIII – Доктор на науки 

4. Наслов на научниот 

степен 
Доктор на економски науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно 

се стекнал со научен 

степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на 

економски науки 
2012 

Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј“ – 

Скопје, 

Економски институт - 

Скопје 

Магистер на 

економски 

науки, област: 

Агробизнис 

2007 

Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј“ – 

Скопје, Економски 

институт - Скопје 

дипл. 

Економист, 

област: 

маркетинг 

менаџмент  

2003 

Универзитет “Св. 

Климент Охридски”- 

Битола, Економски 

факултет - Прилеп 

6.  
Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистар 

Подрачје Поле Област 

5 Општествени 

науки  

503 

Економски 

науки 

50325 Маркетинг 

50327 Економска 

статистика 

7 

Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

5 Општествени 

науки 

503 

Економски 

науки 

50325 Маркетинг  

50302 Применета 

економија 

50327 Економска 

статистика 

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 

Факултет за 

биотехнички науки 

Доцент од областите 

50325, 50302, 50327, 50329 

 

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. 
Маркетинг на анимални 

производи 
Преработка на анимални производи 
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2. 

Маркетинг на земјоделски 

производи 
Фармерско производство 

 
3. 

Анализа на работење на 

трговските друштва 
Менаџмент во биотехниката 

 

4. Применета статистика Фармерско производство 

  5.  Агробизнис менаџмент Менаџмент во биотехниката 

  

6. Маркетинг менаџмент 

Преработка на анимални производи, 

Менаџмент во биотехниката, 

Квалитет и безбедност на храна 

  7. Калкулации Менаџмент во биотехниката 

 9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Трошоци и цени Менаџмент во биотехниката 

2. 
Маркетинг и комерцијални 

стратегии во агробизнисот 

Менаџмент во биотехниката, 

Фармерство и агробизнис 

 
3. 

Применети методи и модели на 

операционите истражувања 
Менаџмент во биотехниката 

 
4. 

Стратегиски агробизнис 

менаџмент 
Фармерство и агробизнис 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.  
 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Бојковска К., 
Петковски Д., 

Дoјчиновски Т., 

Јанкуловски Н. 

:“Трошоци за лошиот 

квалитет во млечната 

индустрија”,  

Зборник на трудови, 

II Научна 

конференција 

“Квалитет и 

безбедност на храна”, 

со меѓународно 

учество, Битола, 

Македонија, Ноември 

11-12, 2010, стр.108-

118. 

2. 

Nikolche 

Jankulovski, 

Katerina 

Bojkovska, 

Capacity for acceptance and 

use of pre-accession funds of 

the Republic of Macedonia 

Economic 

Development and 

Entrepreneurship in 

Transitional 
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Monika 

Angeloska 

Dichoska 

Economies: A Search 

for new paradigms, 

Banja Luka, RS-B&H, 

2012 

 

 3. 

Bojkovska K., 

Jankulovski N., 

Dimitrovska G. 

Marketing-mix in the function 

of the organic food of 

Republic of Macedonia 

First International 

Symposium on Animal 

Science, Faculty of 

Agriculture – Belgrade, 

Zemun, 2012  

 

 4. 

J. Tomovska, K. 

Bojkovska, V. 

Stefanovska, N. 

Tomovska 

“Examination of aflatoxins in 

milk and accuracy of the 

method” 

Journal of Engineering 

& Processing 

Management, An 

international Journal, 

Vol. 4, No. 1, 2012, pp. 

59-70   

 

 5. 
Bojkovska K., 

Tomovska J 

 

 Implementation of quality 

management systems in the 

food industry 

International 

Conference on 

Advanced Education 

and Management 

(ICAEM2014) 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до 

пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.  

“Using local resources for 

microregional development 

sustainable agribusiness and 

tourism in the southern Balkans” 

TEMPUS-JPCR 

2009-2012 

2.  

“Regional Certification of 

Professional Skills on AGRO 

TOURISM sector” IPA Cross 

Border Programme 

2012-2013 

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Петковски Д.  

Бојковска К. 

Маркетинг на 

агроиндустриските 

производи,  (интерна 

скрипта) 

Факултет за биотехнички 

науки- Битола 2009 год. 

2.    

3.    
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4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Katerina 

Bojkovska, Elena 

Joshevska, 

Nikolce 

Jankulovski 

 

Importance of 

implementation of 

marketing concept in rural 

tourism development 

 

9th INTERNATIONAL 

CONFERENCE,  
 Association of Agricultural 

Economists of Republic of 

Macedonia, 2014 

2. 

Jankulovski N, 

Bojkovska K, 

Mihajlovski G. 

“The Financial Conditions 

and Prospects of 

Municipality of Bitola, 

Republic of Macedonia” 

International Journal of 

Economics and Finance, 

Volume 6 Number 11, 

Canadian Center of Science 

and Education, 2014 

3. 

Elena Joshevska, 

 Mitre Stojanovski, 

Katerina 

Bojkovska, 

Dzulijana 

Tomovska, Biljana 

Trajkovska 

Influence of functional 

components on the physico–

chemical and sensory 

characteristics of fermented 

sausages 

7-ми централно европски 

конгрес за 

храна, (CEFood), 2014 

  4.    

  5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 25 

11.2 Магистерски работи 3 

11.3 Докторски работи  

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 
Автор Н     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 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     
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2.     

 12.3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

         конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Николче Јанкуловски 

2. Дата на раѓање 01.11.1983 

3. Степен на образование VIII степен Доктор на науки 

4. Наслов на научниот 

степен 
Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор по 

економски 

науки 

2012 г. 

УКИМ „ Св. Кирил и 

Методиј“ Скопје 

Економски Институт 

6.  

Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистар 

Подрачје Поле Област 

5-

Општествени 

науки 

506-

Организациони 

науки и 

управување 

 50616- Менаџмент во 

аграрот 

50607- Финансиски 

менаџмент  

50606- Сметководствен 

менаџмент 

7 

Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

5-

Општествени 

науки 

503-Економски 

науки 

50326- Финансии,            

50305- Економски развој 

50314- Економика на 

аграрот 

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 

УКЛО „ Св. Климет 

Охридски“, Факултет за 

биотехнички науки – 

Битола 

Доцент 

50326-Финансии,             

50305-Економски развој, 50314-

Економика на аграрот 

 

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. Финансиски менаџмент  

Менаџмент во биотехниката / 

Преработка на анимални производи / 

Фармерско производство 

2. Економика на агро комплексот Менаџмент во биотехниката 

 3. Сметководство Менаџмент во биотехниката 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Системи на управување со 

квалитетот на храната 

Квалитет и безбедност на храна од 

животинско потекло 



ЕЛАБОРАТ АГРОМЕНАЏМЕНТ - I (Прв) Циклус на студии 

 

250 

 

2. 
Организација и менаџмент на 

трговски друштва 
Менаџмент во биотехниката 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.  
 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

 Blagoj Gorgievski 

Nikolce 

Jankulovski 

”Supporting rural centres for the 

functioning of regional policy in 

the Republic of Macedonia” 

Economics, 

Management, and 

Financial Markets 

Volume 6(1), 2011, pp. 

465–472, ISSN 1842-

3191. 

2. 
Jankulovski 

Nikolche 

“Globalization of the financial 

markets and occurrence of 

suspension financial crisis” 

17
th
 Annual Meeting of 

the Global Finance 

Conference, Hosted by 

Poznan University of 

Economics, Poznan, 

Poland, June 27-30, 

2010, ppt.75. 

3. 

Jankulovski N., 

Angeloska M.,  

Bojkovska K 

“Strateške politike jedinice 

lokalne samouprave u pravcu 

stvaranja uslova za lokalni 

ekonomski razvoj”, Zbornik 

radova,  

XII meĎunarodni 

simpozijum, Fakultet 

organizacionih nauka 

Beograd, Zlatibor, 09-12 

June, 2010, ppt.144. 

4. 

Jankulovski N., 

Stojanoska J., 

Angeloska M., 

Petkovska K. 

“TQM u poljoprivrednim 

organizacijama s posebnim 

akcentom duvanske industrije u 

novoj paradigmi.  

XIII Savetovanje o 

biotehnologiji sa 

meĎunarodnim 

učeščem, Čačak, Srbija. 

Zbornik radova Vol. 13 

(13): 513-519. 

 

5. 

Jankulovski N, 

Bojkovska K, 

Mihajlovski G. 

“The Financial Conditions and 

Prospects of Municipality of 

Bitola, Republic of Macedonia” 

International Journal of 

Economics and Finance, 

Volume 6 Number 11, 

Canadian Center of 

Science and Education, 

2014 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Развојно 

истражувачки 

“Екстракција на етерични 

масла од зачински и лековити 
2008-2009 
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проект 

(Министерство за 

образование и 

наука) 

растенијa” 

 

2. 
Tempus Project 

JP 159143 

“Using local resources for 

microregional development 

sustainable agribusiness and 

tourism in the southern Balkans” 

2009-2012 

3. 

International Atomic 

Energy Agency – 

IAEA 

“Assessing and Enabling the 

Implementation of Food 

Irradiation Technologies” 

2012-2013 

4. 
IPA, Cross Border 

Cooperation 

RULAND / Interactive Farmers‟ 

Support System for Efficient 

Water Use Management 

2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Јанкуловски Н. 

Финансиски менаџмент во 

земјодеслтвото (интерна 

скрипта) 

Факултет за биотехнички 

науки Битола, 2010 

2. Јанкуловски Н. 

Сметководство во 

агробизнисот (интерна 

скрипта) 

Факултет забиотехничкли 

науки Битола, 2013 

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

 

 

Nikolche 

Jankulovski 

 

“Globalization of the 

financial markets and 

occurrence of suspension 

financial crisis” 

17
th
 Annual Meeting of the 

Global Finance Conference, 

Hosted by Poznan 

University of Economics, 

Poznan, Poland 

2. 

Blagoj Gjorgievski, 

Nikolche 

Jankulovski 

Rural development poles in 

the function of regional 

development in the Republic 

of  Macedonia 

 

International conference on 

business and economy - 

Constantza 

3. 

Nikolche 

Jankulovski, 

Katerina Bojkovska, 

Monika Angeloska 

Dichoska 

“Capacity for Acceptance 

and Use of Pre-accession 

Funds of the Republic of 

Macedonia” 

Economic Development 

and Entrepreneurship in 

Transition Economies, 2
nd

 

Redete Conference, Faculty 

of Economics, University 

of Banja Luka, October, 25-

27, 2012, ppt.249-258, 

ISBN 978-99938-46-54-3 
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4. 

Katerina Bojkovska, 

Elena Joshevska, 

Nikolce Jankulovski 

 

Importance of 

implementation of marketing 

concept in rural tourism 

development 

 

9th INTERNATIONAL 

CONFERENCE,  

 Association of Agricultural 

Economists of Republic of 

Macedonia, 2014 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 15 

11.2 Магистерски работи 2 

11.3 Докторски работи / 

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 
Автор Н     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 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.3 

 
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1.     

2. 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Дијана Блажековиќ Димовска 

2. Дата на раѓање 20-03-1982 

3. Степен на образование VIII - Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на биотехнички науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на 

биотехнички 

науки 

2013 

Универзитет “Св. 

Климент Охридски” 

Факултет за 

биотехнички науки - 

Битола 

Магистер на 

земјоделски 

науки 

2009 

Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј” 

Факултет за 

земјоделски науки и 

храна - Скопје 

Дипл. инженер 

по преработка на 

анимални 

производи 

2004 

Универзитет “Св. 

Климент Охридски” 

Факултет за 

биотехнички науки - 

Битола 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички 

науки 

Прехранбена 

технологија 
Микробиологија 

 

7. 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички 

науки 

Добиточно 

производство 

Хигиена и 

технологија на 

производи и 

суровини од 

животинско потекло 

 

 

 

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 

Факултет за 

биотехнички 

науки 

Доцент  

- 40805 Хигиена и технологија на 

производи и суровини од животинско 

потекло 

- 40806 Исхрана и диетика на животни 

- 40808 Друго 

 

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. Преработка на риби 

Преработка на анимални производи 

Квалитет и безбедност на храна 

Фармерско производство 
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Менаџмент во биотехниката/ 

Факултет за биотехнички науки 

2. 
Споредни производи од 

анимално потекло 

Преработка на анимални производи 

Квалитет и безбедност на храна 

Фармерско производство 

Менаџмент во биотехниката / 

Факултет за биотехнички науки 

 

3. Рибарство 

Фармерско производство 

Квалитет и безбедност на храна 

Преработка на анимални производи 

Менаџмент во биотехниката / 

Факултет за биотехнички науки 

4. 
Квалитет и безбедност на риби 

и рибни продукти 

Квалитет и безбедност на храна/ 

Факултет за биотехнички науки 

5. 
Хигиена и безбедност во 

аквакултурата 

Квалитет и безбедност на храна/ 

Факултет за биотехнички науки 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1.   

2.   

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1.   

2.  
 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1 

Cvetkovikj A., Radeski 

M., Blažeković 

Dimovska D., Kostov 

V., Stevanovski V. 

Fin damage of farmed rainbow 

trout  in the Republic of 

Macedonia 

Macedonian 

Veterinary Review 

36 (2), 2013 

2 

Stojanovski S., Velkova 

- Jordanoska L., 

Blažeković-Dimovska 

D., Smiljkov S., Rusinek 

O. 

Parasite fauna of Chondrostoma 

nasus (Linnaeus, 1758) (Teleostei: 

Cyprinidae) from Lake Ohrid 

(Macedonia) 

Natura 

Montenegrina, 

Journal for science 

and popular 

science, 12 (3-4): 

753-760, 2013 

3 

Blažeković-Dimovska 

D., Stojanovski S., 

Hristovski N. 

Parasite fauna of endemic fishes 

(Salmo letnica Karaman, 1924 and 

Salmo ohridanus Steindachner 

1892) from Lake Ohrid 

(Macedonia) 

Natura 

Montenegrina, 

Journal for science 

and popular 

science, 12 (3-4): 

761-771, 2013 

4 

Stojanovski S., Rokicki 

J., Karabolovski N., 

Velkova - Jordanoska 

Helminth fauna of Ohrid Gudgeon 

(Gobio ohridanus Karaman, 1924) 

from Lake Ohrid (Macedonia) 

V4 Parasitological 

Meeting, Slovakia, 

pp.119, 2014 
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L., Smiljkov S., 

Blažeković-Dimovska 

D. 

5 

Blažeković-Dimovska 

D., Tomovska Ј., 

Shariati М.А. 

New strains of fungus Saprolegnia 

parasitica in common carp 

(Cyprinus carpio L.) from 

cyprinid fish breeding facilities in 

Macedonia 

Int. j. ecosyst. 

ecol. sci., Vol. 4 

(2): 191-194, 2014 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1.  

“Using local resources for 

microregional development 

sustainable agribusiness and 

tourism in the southern Balkans” 

Tempus Project JP159143 

2009 - 2012 

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

N. Hristovski, S. 

Stojanovski, T. Talevski, 

D. Blažeković -

Dimovska 

The fish parasite fauna and the 

fish of Lake Prespa 

(Рибната паразитофауна и 

рибите од Преспанското 

Езеро) - Монографија 

University “St. 

Kliment Ohridski” – 

Bitola, National and 

University Library 

“St. Kliment 

Ohridski” – Bitola, 

Macedonia 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 1 

11.2 Магистерски работи / 
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11.3 Докторски работи / 

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 
Автор Н         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 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автор Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Годи

на 

1. 
Blažeković-Dimovska 

D., Tomovska Ј., 

Shariati М.А. 

New strains of fungus 

Saprolegnia parasitica 

in common carp 

(Cyprinus carpio L.) 

from cyprinid fish 

breeding facilities in 

Macedonia 

International 

Conference of 

Ecosystems. 

Tirana, Albania  

2014 

2. 

Karapetkovska - 

Hristova V., 

Blažeković-Dimovska 

D., Stevanovski V. 

Comparative indicators 

of physical – chemical 

parametres of full feed 

and starved common 

carp (Cyprinus carpio 

L.) 

International 

Conference of 

Ecosystems. 

Tirana, Albania 

2012 

3.     
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Елена Јошевска 

2. Дата на раѓање 09-09-1982 

3. Степен на образование VIII - Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на биотехнички науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на 

биотехнички 

науки 

2013 

Универзитет “Св. 

Климент Охридски” 

Факултет за 

биотехнички науки - 

Битола 

Магистер на 

биотехнички 

науки 

2009 

Универзитет “Св. 

Климент Охридски” 

Факултет за 

биотехнички науки - 

Битола 

Дипл. инженер 

по преработка на 

анимални 

производи 

2006 

Универзитет “Св. 

Климент Охридски” 

Факултет за 

биотехнички науки - 

Битола 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

4 - Биотехнички 

науки 

408 –Добиточно 

производство 

40805 – 

Хигиена и технологија 

на производи и 

суровини од 

животинско потекло 

 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

4 - Биотехнички 

науки 

414 -

Прехранбена 

технологија 

41400 – 

Прехранбено 

инженерство 

 

 

 

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 

Факултет за 

биотехнички 

науки 

Доцент  

- 41400 Прехранбено инженерство 

- 41403 Друго 

 

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. Преработка на месо 
Преработка на анимални производи / 

Факултет за биотехнички науки 
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2. Преработка на јајца 

Преработка на анимални производи / 

Факултет за биотехнички науки 

 
3.  

Производство и преработка на 

месо 

Менаџмент во биотехниката / 

Факултет за биотехнички науки 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1. 
Технологии за производство на месни 

конзерви и готови јадења 

Квалитет и безбедност на храна/ 

Факултет за биотехнички науки 

2. 
Технологија на функционалните и 

деликатесните месни производи 

Преработка на анимални 

производи / Факултет за 

биотехнички науки 

 
3.  

Избрани технологии за преработка на 

месо 

Менаџмент во биотехниката/ 

Факултет за биотехнички науки 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1.   

2.  
 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Joševska, E.,                   

M. Stojanovski,               

N. Kozarovski,                

D. Kitanovski 

„‟ Some carcass traits of Balkan 

goat and their crosses kids meat‟‟ 

Prvi hrvatski časopis 

o mesu, br.2 

Oţuljak-Travanj, 

2010 UDK 6370.5- 

Zadruţna Štampa 

d.d. Zagreb,2010 

2. 

 

Јошевска Елена, 

Димитровска Гордана, 

Дијана Блажековиќ 

Димовска 

‟‟Следење на нутритивниот 

квалитет на исхраната на 

популациони групи‟‟.  

Факултет за 

биотехнички 

науки,2010 

3. 

Elena Joševska, Mitre 

Stojanovski, Aco 

Kuzelov, Zoran 

Dimitrovski  

‟Inluence of the breed on the gain 

and slaughter quality of the kids 

meat ‟‟ 

International 

scientific journal 

„‟Science and 

technologies‟‟, 2012 

4. 

Elena Joševska, 

M.Stojanovski. 

M.Mladenov 

„‟Starter cultures in the production 

of dry fermented sausages‟‟ 

First International 

symposium of 

animal science, 

Belgrad, 

Zemun,2012 

5. 

A.Kuzelov, 

M.Stojanovski. 

M.Mladenov,  

Elena Joševska 

Uticaj dodatka starter kultura i 

ekstrakta ruzmarina na odreĎene 

fizičko-hemijske i senzorne 

osobine čajnih kobasica 

proizvedenih u industrijskim 

uslovima 

XVII Savetovanje o 

biotehnologiji, 

Zbornik radova, 

Čačak , Srbija,2012 
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 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1.  

“Рибите и нивните паразити во 

Преспанското Езеро и флуктуациите 

во врска со промените во 

екосистемот”   

Министерство за животна средина и 

просторно планирање, Скопје, Р. 

Македонија  

2008. 

2.  

“Using local resources for 

microregional development sustainable 

agribusiness and tourism in the 

southern Balkans” 

Tempus Project JP159143 

2009 - 2012 

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Joševska Elena., 

Stojanovski M., 

Kitanovski D., 

Kitanovski V 

 

„‟Тechnological properties of 

starter cultures in the 

production of dry fermented 

sausages‟‟ 

 

University of food 

technologies, 

Scientific works    Vol. 

LX, Plovdiv, 2013  

2. 
A.Kuzelov, 

M.stojanovski. 

E.Joshevska 

„‟Starter cultures and carrot 

fiber positively affect on 

weight and sensory 

characteristic of tea sausages‟‟ 

Bugarian Journal of 

Agricultural Science, 19 

(No 6) 

3. 

A.Kuzelov, 

M.stojanovski. 

E.Joshevska, 

D.Marenceva 

„‟Impact of technological 

procedures safety of meat 

products produced in industrial 

conditions‟‟ 

Journal of Mountain 

Agriculture on the 

Balkans Vol.6 

(No.4),2013 

4. 

Elena Joševska, 

M.Stojanovski,         

Gordana Dimitrovska 

Dejan Trajanovski 

„‟The influence of cottage-

cheese addition on the physics, 

chemical and sensory 

characteristics of cooked 

sausages‟‟ 

University St.Kliment 

Ohridski, Bitola, 

Horizons International 

scientific journal,  Vol 

(1), 2014 
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5. 

Julijana Tomovska, Mitre 

Stojanovski, 

Elena Joshevska, 

Gordana Dimitrovska 

„‟Examinig the impact of meat 

on lipid status in different ages 

of people‟‟ 

Faculty of Applied 

Sciences and 

Engineering,            

New trend in applied 

chemistry, CHIMA 

2014, 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 2 

11.2 Магистерски работи член на комисија на два магистерски труда 

11.3 Докторски работи / 

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 
Автор Н         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 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автор Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1. 

Joševska Elena., 

Stojanovski M., 

Kitanovski D., 

Kitanovski V 

 

Тechnological properties 

of starter cultures in the 

production of dry 

fermented sausages 

 

  Food science, 

engineering and 

technologies, 

Plovdiv  

2013 

2. 

Elena Joshevska,    

Mitre Stojanovski, 

Katerina Bojkovska, 

Dzulijana Tomovska, 

Biljana Trajkovska 

 

Influence of functional 

components on the 

physico–chemical and 

sensory characteristics 

of fermented sausages 

 

7-ми централно 

европски конгрес 

за храна, (CEFood) 

2014 

3.     
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Јованка Тутеска 

2. Дата на раѓање 16.03.1963 

3. Степен на образование VIII – Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на биолошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на 

биолошки науки 
2000 

Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј“ – 

Скопје 

Природно-

математички 

факултет - Скопје 

Магистер на 

биолошки науки 
1991 

Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј“ – 

Скопје 

Природно-

математички 

факултет - Скопје 

Дипломиран 

биолог 

Насока - 

биохемија со 

физиологија 

1986 

Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј“ – 

Скопје 

Природно-

математички 

факултет - Скопје 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Природно 

математички науки 
Биологија Биохемија 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно 

математички науки 
Биологија Биохемија 

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 

Висока Медицинска Школа 
Редовен професор 

Биохемија 

 

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 Биохемија 
Преработка на анимални 

производи/Факултет за 



ЕЛАБОРАТ АГРОМЕНАЏМЕНТ - I (Прв) Циклус на студии 

 

262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

биотехнички науки 

2 

Стабилизација и стандардизација на 

агропрехранбени производи 

 

Менаџмент во 

биотехниката/Факултет за 

биотехнички науки 

    

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1. 
Стабилизација и стандардизација на 

агропрехранбените производи 

Квалитет и безбедност на храна 

од животинско потекло 

2.   

   

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1.   

2.  
 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Arapceska, M., 

Hajrulai - Musliu, Z., 

Tuteska, J., 

Jankuloski, Z., 

Kitanovski, D. 

Fatty acid composition of 

vegetable kashkaval 

 “Food Quality and 

safety” (2010) 

2. 

Jankuloski, Z., 

Arapceska, M., 

Tuteska, J., 

Kitanovski, D. 

Hajrulai - Musliu, Z.  

The role of packaging on 

microbial contamination and 

biochemical changes in food 

products 

 “Food Quality and 

safety” (2010) 

3. 

Tuteska, J., 

Stojkovski, V., 

Arapceska, M., 

Jankuloski, Z., 

Petreski, F.  

Allergy testing in children 

 Clinical 

Chemistry and 

Laboratory 

Medicine (2010) 

4. 

Hajrulai - Musliu, Z., 

Arapceska, M., 

Tuteska, J., 

Stojkovski, V.  

Determination of fatty acids 

profile in butter 

Clinical Chemistry 

and Laboratory 

Medicine (2008) 

5. 

Arapceska, M., 

Jolivet-Gougeon, A., 

Barloy-Hubler, F., 

Tuteska, J., Jankuloski, 

Z., Gracieux, P. 

Microarray analysis of 

Salmonella Enterica 

Typhimurium SL1344 gene 

expression in response to 

oligotrophic stress 

Clinical Chemistry 

and Laboratory 

Medicine (2007) 
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 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1.  

“Екстракцја на етерични масла 

од зачински и лековити 

растенијa” 

(Развојно истражувачки 

проект. Министерство за 

образование и наука) 

2008-2009 

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Тутеска, Јованка Цитологија 
2000 год. прво 

издание 

2. Тутеска, Јованка 
Биохемија (скрипта за 

интерна употреба) 
2005 

3. Тутеска, Јованка 
Практикум за вежби по 

биохемија 
2005 

4. Тутеска, Јованка 

Стабилизација на 

прехранбени производи 

(скрипта за интерна 

употреба) 

2008 

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи Ментор на повеќе од 100 дипломски работи 

11.2 Магистерски работи / 

11.3 Докторски работи Ментор на еден докторски труд 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет 

години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
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списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 

последните пет години 

Ред. 

број 
Автор Н     Наслов Издавач / година 

    

    

    

    

    

    

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 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 
Автор Наслов на трудот 

Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Год

ина 

1.     

2.     

3.     
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Прилог 

бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Елена Китановска-Ристоска 

2. Дата на раѓање 27.03.1981 

3. Степен на образование Магистер на науки 

4. Наслов на научниот 

степен 
Магистер по филолошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипл. Професор 

по Англиски 

јазик и 

книжевност 

2003 
Филолошки факултет 

Блаже Конески-Скопје 

Магистер по 

филолошки 

науки 

2009 
Филолошки факултет 

Блаже Конески-Скопје 

   

6. 

Подрачје,поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

Наука за 

книжевно

ста 

Англистика 

7 Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

/ / / 

8. Доколку е воработен 

однос да се наведе 

институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избрани во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универзитет 

Св.Климент 

Охридски-Битола 

Виш лектор во областа 

Англистика 

 

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. Англиски јазик 1 

Квалитет и безбедност на храна 

Фармерско производство 

Преработка на анимални производи 

2. Англиски јазик 2 

Квалитет и безбедност на храна 

Фармерско производство 

Преработка на анимални производи 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред.број 
Наслов на 

предметот 
Студиска програма/институција 



ЕЛАБОРАТ АГРОМЕНАЏМЕНТ - I (Прв) Циклус на студии 

 

266 

 

 

 

1.   

2.   

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред.број 
Насловнапредмето

т 
Студискапрограма/институција 

1.   

2.  
 

 

1

0. 
Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (допет) 

Ред.број Автор Наслов Издавач/година 

1. 
Елена 

Китановска 

Drama techniques:Practical 

considerations 

intheapplication of drama 

techniques 

ETEN (European 

Teacher Education 

Network), 

Лондон,2006 

2. 

Елена 

Китановска

-Ристоска 

The character of Antoinette 

in the novel Wide Sargasso 

Sea by Jean Rhys  

Horizons, 

international 

scientific journal, 

Series A 

Social sciences and 

Humanities, 

September, 2014, 

Bitola 

3. 

Елена 

Китановска

-Ристоска 

Two different realities-the 

characters of No Name 

Woman and Fa Mu Lan in 

the novel Woman Warrior by 

the author Maxine Hong 

Kingston 

Horizons, 

international 

scientific journal, 

December, 2012, 

Bitola 

 

4.    

5. 

 

 

 

  

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (допет) 

Ред.број Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 10.3 Печатени книги во последните пет години (допет) 



ЕЛАБОРАТ АГРОМЕНАЏМЕНТ - I (Прв) Циклус на студии 

 

267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.број Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (допет) 

Ред.број Автор Наслов Издавач/година 

1. 
Елена 

Китановска 

Драмски тетехники во 

наставата по англиски 

јазик 

Учител, зборник на 

трудови на 

Педагошки факултет-

Битола,2005 

2. 
Елена 

Китановска 

Феминистичките идеи во 

претставувањето на жените 

и нивните улоги во 

семејството и во 

општеството во делата од 

авторите Максин Хонг 

Кингстон, Џин Риси Петре 

М.Андреевски 

Филолошки факултет 

Блаже Конески-

Скопје,2009 

3. 

Елена 

Китановска

-Ристоска 

Интер текстуалноста во 

поетското остварување 

Фенс на Роберт Лоуел 

Хоризонти, научно 

списание на 

Универзитетот„Св. 

Климент Охридски“-

Битола, 2009 

4. 

Елена 

Китановска

-Ристоска 

Херменевтичко толкување 

на романот Дези Милерод 

американскиот автор 

Хенри Џемс 

Хоризонти, научно 

списаниена 

Универзитетот 

„Св.Климент 

Охридски“-

Битола,2010 

5. 

Елена 

Китановска

-Ристоска 

Местото на ликот во 

наративната структура на 

расказот„Смртта на 

градинарот “од Живко 

Чинго 

Хоризонти, научно 

списание на 

Универзитетот„Св.Кл

имент Охридски“-

Битола, 2011 

1

1. 
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи  

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи  

1

2. 

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет 

години 

12.1 Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 
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последните пет години 

Ред.б

рој 
Автор 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 

Ред.б

рој 
Автор  Наслов Издавач/година 

1.     

2.     

 12.

3 

 

Доказзанајмалкутриучестванамеѓународнисобиривопоследнитечетиригодини 

Ред.број 

Автор Наслов на трудот НМеѓународен 

собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     
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18. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување 

настава по одредени предмети од студиската програма 

 

Постапката за прибирање на изјави од наставниците за давање согласност за 

изведување на наставата по одредени предмети од студиската програма е во тек и ќе 

заврши до почетокот на учебната 2014/2015 година. 

 

 

19. Согласност од високообразовната установа за учество на наставникот во 

реализацијата на студиската програма 

 

Постапката за прибирање на согласности од високообразовните установи за 

учество на наставниците во реализација на студиската програма е во тек и ќе заврши до 

почетокот на учебната 2014/2015 година. 

 

20. Информација за бројот на студенти за запишување во прва година на 

студиската програма 

 

 Факултетот за биотехнички науки -Битола, во академската 2014/2015 година 

планира на насоката Агроменаџмент да запише: 

  50 редовни студенти во државна квота 

  10 редовни студенти со кофинансирање 

  30 вонредни студенти 

21.Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература 

 

 Факултетот за биотехнички науки-Битола има Библиотека, која располага со 

целокупната задолжителна и дополнителна литература, наведена во предметните 

програми на студиската програма Агроменаџмент. 

 

22.Информација за web страна 

 

 Web страната на Факултетот за биотехнички науки – Битола е: 

   www.fbn.uklo.edu.mk 

 

23.Стручен односно научен назив со кој се стекнува студентот по 

завршувањето на студиската програма 

 

 По завршувањето на студиската програма Агроменаџмент студентите се 

стекнуваат со академски назив: Дипломиран агроменаџер. 
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24. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на 

наставата 

 

 Факултетот за Биотехнички науки – Битола квалитетот на наставата ќе ги 

развива и одржува преку самоевалуација и надворешна евалуација. 

 

 24а. Резултати од изведената самоевалуација согласно Упатството за 

единствените основи на евалуацијата и евалуационите постапки на 

универзитетите донесено од Агенцијата за евалуација на високото образование во 

Р. Македонија и од Интеруниверзитетската конференција на Р. Македонија 

(Скопје-Битола, септември, 2002). 

Врз основа на направениот процес на самоевалуација може да се констатира 

дека Факултетот за Биотехнички науки покажува тренд на перманентно 

надоградување и усовршување на наставно-образовниот процес и научно-

истражувачката работа. Имено, по однос на најголем дел од вредносните критериуми 

од направеното истражување може да се констатира дека факултетот покажува 

позитивни резултати. Така, во однос на наставно-образовниот процес покажани се 

вредности повисоки од 70%. Конкретно, 78,53% оцениле дека наставникот е 

соодветно подготвен, објаснува јасно, разбирливо и предизвикува заинтересираност 

за предметот; 81,40% оцениле дека предметите се покриени со соодветна литература, 

а 89,26% оцениле дека наставникот има соодветен коректен однос кон студентите; 

87,41% оцениле дека наставникот редовно ја изведува наставата;73,06% оцениле дека 

наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите. Во однос 

на дијагностицираните слабости се преземаат потребните мерки и активности за 

нивно надминување. 
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25. Одлуки од Сенат при Универзитет "Св. Климент Охридски" Битола и 

Факултет за биотехнички науки - Битола за прифаќање на Елаборатот 
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26. Согласности од наставници за изведување на настава 
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