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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/и студиска/и 

програма/и 

 

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). 

Број на студенти за кои е добиена 

акредитација 
720 

Број на студенти (прв пат запишани во 

2011/2012) 
120 

Број на лица во наставно-научни, научни и 

наставни звања 
12 

Број на лица во соработнички звања 6 

Податоци за последната спроведена 

нaдворешна евалуација на установата 
Септември 2004 
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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 

Менаџмент во биотехниката  

(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 менаџментот во 

биотехниката 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 

електротехниката. 

 

 

 

 

 

 

 

Втор 

Покажува знаење и разбирање за  

научното поле на проучување 

(или студирање), кое се 

надградува врз првиот циклус, 

применувајќи методологии 

соодветни за решавање сложени 

проблеми, како на систематски, 

така и на креативен начин, што 

обезбедува основа или можност 

за оригиналност во развивањето 

и/или примената на автономни 

идеи во контекст на 

истражувањето. 

Способност за употреба на 

проширено и продлабочено 

знаење. 

Покажува високо ниво на 

професионална компетентност во 

едно или повеќе специфични 

научни полиња. 

Поседува знаење од една или 

повеќе предметни области кои, 

во дадените научни полиња, се 

базираат на најреномирани 

меѓународни истражувања во тоа 

научно поле. 

 

 

Покажуваат способност за 

проширување на знаењето во 

области од менаџментот и 

биотехничките науки. 

Покажуваат разбирање на аспекти 

од производството на анималнио 

производи, управување и маркетинг 

на анимални производи.     

Продлабочено знаење на актуелната 

развојно-истражувачка работа: 

тековни и развојни концепти, 

принципи и теории релевантни за 

избраните области на 

специјализација во полето на 

менаџмент во биотехниката. 
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Тип на 

дескриптор 

Циклус на 

студии 

Општи дескриптори на 

квалификација 

МК Национална рамка на 

високообразовните 

квалификации 

Предлог специфични дескриптори на 

квалификација за студиска програма 

Менаџмент во биотехниката 

(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 

рамките на полето на 

студирање. 

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 овозможува 

нивно вклучување во решавање на 

проблемите на стопанските субјекти од 

областа на биотехниката 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 

менаџментот и биотехниката преку 

примена на современи инструменти за 

креирање на деловна политика и 

стратегии за развој.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Втор 

Способност за критичко, 

независно и креативно 

решавање проблеми со 

одредена оригиналност во 

нови или непознати средини  

и во мултидисциплинарен 

контекст, поврзани со  полето 

на студирање.   

Покажуваат способност за 

проширување на знаењето во области 

од менаџментот и биотехничките науки 

неопходни за профитабилно 

производство со цел рационално 

искористување на расположливите 

природни ресурси. 

 

Покажуваат разбирање на аспекти од 

производството, управувањето и 

маркетингот на анимални производи со 

цел воведување на нови системи за 

менаџмент на производството и 

преработката на храна. 
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Тип на 

дескриптор 

Циклус на 

студии 

Општи дескриптори на 

квалификација 

МК Национална рамка на 

високообразовните 

квалификации 

Предлог специфични 

дескриптори на квалификација 

за студиска програма 

Менаџмент во биотехниката 

(ФБН– УКЛО) 

С
п

о
со

б
н

о
ст

 з
а

 п
р

о
ц

е
н

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. На 

тој начин успешно се соочуваат со 

промените кои настануваат во 

производството, преработката и 

пласманот на агропрехранбените 

производи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Втор 

Способност за синтетизирање и 

интегрирање на знаењето. 

Способност за справување со 

сложени прашања, систематски и 

креативно, за солидно 

проценување дури и при 

некомплетни и ограничени 

информации, но кои  ги вклучуваат 

личните, општествените и 

етичките одговорности при 

примената на стекнатото знаење и 

проценка. 

Способност за оценување и 

селекција на научни теории, 

методологии, алатки и општи 

вештини од предметните области, 

и поставување на нови анализи и 

решенија на научна основа. 

 

Проценување на можностите за 

соочување со новите предизвици 

кои ги наметнува новиот начин на 

стопанисување посебно во делот 

на преземање на нови 

претприемнички потфати во 

областа на биотехниката. 

Брзо реагираат и даваат соодветни 

решенија во областа на 

управувањето, планирањето, 

организирањето, раководењето и 

контролирањето на 

производството и преработките во 

биотехниката.   
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Тип на 

дескриптор 

Циклус на 

студии 

Општи дескриптори на 

квалификација 

МК Национална рамка на 

високообразовните 

квалификации 

Предлог специфични 

дескриптори на квалификација 

за студиска програма 

Менаџмент во биотехниката  

(ФБН– УКЛО) 

К
о

м
у

н
и

к
а

ц
и

ск
и

 в
е
ш

т
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 Менаџмент во 

биотехниката, како со  

инженерската заедница така и со 

целокупната општествена 

јавност. 

 

 

 

 

 

Втор 

Способност за размена на 

заклучоци и предлози со 

аргументирање и со рационално 

поткрепување на истите, како со 

стручни, така и со нестручни лица, 

јасно и недвосмислено. 

Преземање значителна одговорност 

за заедничките резултати; водење и 

иницирање активности. 

Способност за тимска работа и за 

активна соработка внатре во 

групата, преку споделување 

одговорности и 

задачи.Способност за јасно и 

недвосмислено презентирање 

заклучоци, факти и резултати од 

истражувања,  како и способност 

за прилагодување на стилот и 

формата на изразување пред 

нестручната јавност. 

Ефективно учество во 

мултидисциплинарни тимови, 

како водач на тимот или како 

експерт. Преземање значајна 

одговорност како за 

индивидуалните така и за 

колективните резултати,  

иницирање и  водење на 

активности. 
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Тип на 

дескриптор 

Циклус на 

студии 

Општи дескриптори на 

квалификација 

МК Национална рамка на 

високообразовните 

квалификации 

Предлог специфични 

дескриптори на квалификација 

за студиска програма 

Менаџмент во биотехниката  

(ФБН– УКЛО) 

В
еш

т
и

н
и

 н
а

 у
ч

е
њ

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 менаџментот во 

биотехниката, преку научни 

трудови, списанија, семинари, 

конференции итн. 

 

 

 

 

Втор 

Способност за препознавање на 

личната потреба за понатамошно 

знаење и способност за независно 

и самостојно делување при 

стекнувањето нови знаења и 

вештини во општествени рамки. 

Способност за преземање 

одговорност за понатамошен 

професионален развој и 

усовршување. 

Способност за идентификација на 

сопствените потреби од 

понатамошна едукација и за 

независно делување во насока на 

самостојно стекнување нови 

знаења и вештини, во поширокиот 

општествен контекст. 

Способност за преземање 

одговорност за тековното,  

индивидуално учење по сопствено 

определување. 

 

 

 

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 23.02.2012 година беше разгледан и со одлука бр. 07-

115/5 прифатен предлогот за усвојување на измените на студиската програма согласно 

измените во 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 28.02.2012 година беше разгледан и со одлука бр.  -
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07-307/6-14 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 

Менаџмент во биотехниката припаѓа во научното поле 4. Биотехнички науки, научни 

подрачја 408 Добиточно производство и 413 Биотехнологија и 414 Прехранбена 

технологија. 

 

5. Вид на студиската програма 

 

Студиската програма за Менаџмент во биотехниката ги оспособува студентите 

за вршење дејности во добиточното производство, 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.  

 

7. Цел и оправданост за воведување на студиската програма Менаџмент во 

биотехниката 

 

Студиската програма по Менаџмент во биотехниката 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 агропрехранбениот сектор. Потребата од ваков профил на 

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

поради фактот што Менаџментот во биотехниката е многу важен за развојот на 

македонската економија. Овој процес ја актуализира континуираната потреба за високо 
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- стручни кадри со сеопфатни теоретски и практични познавања од наставните 

дисциплини што се изучуваат во студиската програма по Менаџмент во биотехниката.  

Со студиската програма Менаџмент во биотехниката се одговара на 

образовните потреби и времето во кое живееме, но и на потребите за стекнување 

сеопфатни знаења во доменот на 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 Менаџмент во 

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

студиски програми кои овозможуваат стекнување на неопходни знаења од доменот на 

Менаџмент во биотехниката.  

 Потребата од кадри со солидни и продлабочени познавања од областа на 

Менаџмент во биотехниката 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. 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 Менаџмент во биотехниката.  

Основните цели кои се поставени при реструктуирањето на студиската 

програма по Менаџмент во биотехниката се:  

- Усогласување на постојната студиска програма за Менаџмент во биотехниката со 

Законот за високо образование;  

- Осовременување на студиската програма; 

- Обезбедување на атрактивност на студиската програма за Менаџмент во 

биотехниката итн.  

 

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 

 

Со оглед на тоа дека студиската програма е веќе постоечка и се врши само 

нејзино усогласување со законот за високо образование па заради тоа 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. Од друга страна, пак, 

мора да се потенцира дека предвидениот број студенти за запишување во прва година 

водржавна квота останува непроменет и се движи ворамките на вкупниот број 

студенти што можат да се запишат согласно со решението на Одборот за акредитација. 

 

11. Услови за запишување 

 

На првиот циклус студии на студиската програма по Фармерско производст во 

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 настудии во 

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

или меѓународна матура, тогаш право на упис имаатлицата 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 Менаџмент во биотехниката 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 22  задолжителни и 15 изборни предмети 

(11 изборни предмети група 1 и 4 изборни предмети група 2 - табела 1), 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 59,46 %, додека пак изборните 

предмети група 1 со 29,73 %, а изборните предмети група 2 со 10,81 %. 

 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. 
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Табела 1. Утврден соосднос помеѓу задолжителните и изборните  предмети 

 

 

УТВРДЕН  СООДНОС  ПОМЕЃУ  ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ 

ПРЕДМЕТИ 

Број на задолжителни предмети 22 

Процент на задолжителни предмети 59,46 % 

Број на изборни предмети (група1) 11 

Процент на изборни предмети – група1 

(изборни предмети кои студентите самостојно ги избираат од редот 

на сите наставни предмети застапени на единицата на 

Универзитетот) 

29,73 % 

Број на изборни предмети - група2 4 

Процент на изборни предмети – група2 

(изборни наставни предмети кои што студентите самостојно ги 

избираат од листата на слободни изборни предмети предложена од 

секоја единица на Универзитетот посебно) 

10,81 % 

Вкупно  предмети 37 

Практична настава 4 

Дипломски труд 1 
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Табела 2. Листа на задолжителни предмети 

Листа на задолжителни предмети 
Код I семестар ЕКТС фонд на часови 

МЗ-101 Биологија 8 3+2 

МЗ-102 Хемија  8 3+2 

МЗ-103 Странски јазик I 7 2+2 

МЗ-104 Математика 7 2+1 

Код II семестар ЕКТС фонд на часови 

МЗ-201 Статистика  8 3+2 

МЗ-202 Вовед во менаџментот 7 3+1 

МЗ-203 Основи на економија 7 3+1 

МЗ-204 Странски јазик II 6 2+2 

МЗ-205 Практична настава 2 0+6 

Код III семестар ЕКТС фонд на часови 

МЗ-301 Претприемништво и бизнис 6 3+2 

МЗ-302 Вовед во зоотехника 6 3+1 

МЗ-303 Вовед во растително производство 5 3+1 

МЗ-304 Менаџмент на човечки ресурси 6 3+1 

МЗ-3хх Изборен предмет - група I 3 2+1 

МЗ-3хх Изборен предмет - група II 4 2+1 

Код IV семестар ЕКТС фонд на часови 

МЗ-401 Производство и преработка на млеко 9 3+2 

МЗ-402 Производство и преработка на месо 9 3+2 

МЗ-4хх Изборен предмет - група I 3 2+1 

MЗ-4хх Изборен предмет - група I 3 2+1 

МЗ-4хх Изборен предмет - група II 4 2+1 

МЗ-403 Практична настава 2 0+6 

Код V семестар ЕКТС фонд на часови 

МЗ-501 Осигурување во земјоделството и агропрехранбената индустрија 6 3+1 

МЗ-502 Сметководство  7 3+2 

МЗ-503 Маркетинг на агропрехранбените производи 7 3+2 

МЗ-5хх Изборен предмет I 3 2+1 

МЗ-5хх Изборен предмет I 3 2+1 

МЗ-5хх Изборен предмет II 4 2+1 

Код VI семестар ЕКТС фонд на часови 

МЗ-601 Агробизнис менаџмент 7 3+1 

МЗ-602 Трошоци и калкулации 7 3+2 

МЗ-603 Финансиски менаџмент 7 3+1 

МЗ-6хх Изборен предмет I 3 2+1 

МЗ-6хх Изборен предмет II 4 2+1 

МЗ-604 Практична настава 2 0+6 

Код VII семестар ЕКТС фонд на часови 

МЗ-701 Амбалажирање и складирање на агропрехранбените производи 8 3+1 

МЗ-702 Менаџмент во агропрехранбената индустрија 8 3+2 

МЗ-703 Менаџмент на квалитетот 8 3+1 

МЗ-7хх Изборен предмет I 3 2+1 

МЗ-7хх Изборен предмет I 3 2+1 

Код VIII семестар ЕКТС фонд на часови 

МЗ-8хх Изборен предмет I 4 2+1 

МЗ-8хх Изборен предмет I 4 2+1 

МЗ-8хх Изборен предмет I 4 2+1 

МЗ-801 Практична настава 2 0+6 

МЗ-802 Дипломска работа 16  
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МЗ-103: странски јазик 1 (се избира еден од понудените три странски јазици) 

 

Код Наслов на предметот 
МЗ-103-1 Англиски јазик 1 
МЗ-103-2 Француски јазик 1 
МЗ-103-3 Германски јазик 1 

 

 

МЗ-204: странски јазик 2 (се избира еден од понудените три странски јазици) 

 

Код Наслов на предметот 

МЗ-204-1 Англиски јазик 2 
МЗ-204-2 Француски јазик 2 
МЗ-204-3 Германски јазик 2 
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Табела 3. Листа на изборни предмети - летен семестар 

Шифра Предмет 
Фонд на 

часови 
Кредити 

МИ-404 
Машини и опрема во фармерското 

производство 
2+1 4 

МИ-405 Машини и опрема за преработка на 

анимални производи 

2+1 
4 

МИ-406 Микробиологија на анимални производи 2+1 4 

МИ-605 Основи на нутриција 2+1 4 

МИ-606 Преработка на јајца 2+1 4 

МИ-607 Евроинтеграција 2+1 4 

МИ-608 Аграрна политика 2+1 4 

МИ-609 Сензорна анализа на готови анимални 

производи 

2+2 
4 

МИ-610 Хемиско инструментални методи за 

контрола на анималните производи 

2+1 
4 

МИ-611 Неконвенционални извори на месо 2+1 4 

МИ-612 Неконвенционални извори на млеко 2+1 4 

МИ-613 Производство на десертни сирења и 

млечни десерти 

2+1 
4 

МИ-614 Производство на готови јадења и 

деликатесни  месни производи 

2+1 
4 

МИ-615 Менаџмент на животната средина и 

природните ресурси 

2+1 
4 

МИ-616 Квалитет и безбедност на 

агропрехранбените производи 

2+1 
4 

МИ-617 Конзумно млеко и киселомлечни 

производи 

2+1 
4 

МИ-618 Производство и преработка на живинско 

месо 

2+1 
4 

МИ-802 Фуражно производство 2+1 4 

МИ-803 Менаџмент на фарми 2+1 4 

МИ-804 Исхрана на домашните животни 2+1 4 

МИ-805 Зоохигиена и здравје на домашните животни 2+1 4 

МИ-806 Зачински растенија и зачини 2+1 4 
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Табела 4. Листа на изборни предмети - зимски семестар 

Шифра Предмет 
Фонд на 

часови 
Кредити 

МИ-305 Информатика и информациони системи во 

биотехниката 

2+1 3 

МИ-306 Техника и технологија на ладење и греење 2+1 3 

МИ-307 Биохемија 2+1 3 

МИ-503 Анализа на работењето на трговските друштва 2+1 3 

МИ-504 Трошоци и цени на агропрехранбените  

производи 

2+1 3 

МИ-505 Споредни производи од анимално потекло 2+1 3 

МИ-506 Проектен менаџмент 2+1 3 

МИ-507 Стопански систем и економска политика 2+1 3 

МИ-508 Преработка на риби 2+1 3 

МИ-509 Менаџмент на индивидуални земјоделски 

стопанства 

2+1 3 

МИ-510 Стабилизација и стандардизација на 

агропрехранбените производи 

2+1 3 

МИ-705 Агроекологија 2+1 3 

МИ-706 Анатомија на домашните животни 2+1 3 

МИ-707 Овчарство и козарство 2+1 3 

МИ-708 Рибарство 2+1 3 

МИ-709 Свињарство 2+1 3 

МИ-710 Живинарство 2+1 3 

МИ-711 Говедарство 2+1 3 

 

 
 



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 2 8 16 - - - - - -  

30  2 7 14 - - - - - - 

II 

1 8 6 - - - - - -  

 

 

30 

2 7 14 - - - - - - 

Странски јазик II 6 8 - - - - - - 

Практична настава 2 2 - - - - - - 

Вкупно I година 7         60 

III 
1 5 5 - - - - - -  

30 3 6 18 1 3 3 1 4 4 

IV 
2 9 18 2 3 6 1 4 4  

30 Практична настава 2 2 -      

Вкупно II година 6   3   2   60 

V 

1 6 6 - - - - - -  

30 2 7 14 2 3 6 1 4 4 

3 7 21 1 3 3 1 4 4  

30 VI Практична настава 2 2       

Вкупно III година 6   3   2   60 

VII 3 8 24 2 3 6 - - - 30 

VIII 
Практична настава 1 2    - - -  

30 Дипломски труд 1 16 3 4 12 - - - 

Вкупно IV година 3   5      60 

Вкупно I - IV 

година 
22   11   4    

ВКУПНО ЕКТС 

КРЕДИТИ 
         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, 2 компјутерски училници, 5 

лаборатории за изведување експериментални и самостојни вежби и други наставни 

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

1 компјутерска училница.  

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 FID и 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЕЛАБОРАТ МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА I ЦИКЛУС 

22 

 

 

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 МЗ-101 

3 Студиска програма Менаџмент во биотхениката 

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 

8 

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 
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13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

200 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 

45 

часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30  

Часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 35 

часови 

16.3 Домашно учење 90 

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 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 Наумовски 

М. 

Зоологија Графотисок, Скопје 2004 

2 Групче Р. Ботаника Студентски збор, 

Скопје 

1994 

3     

  Дополнителна литература 
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22.2 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1  

Campbell, 

Neil. A. 

 

Biology. 7th ed. 

The 

Benjamin/Cummings 

Publishing Company, 

San Francisco, CA, 

USA 

2004 

2 Hidebrand 

M. Goslow 

Анализа на 

рбетници 

ЈohnWilley and Sons 2003 

3 Larcher W Екофизиологија на 

растенијата 

Springer 1995 

4 Barnum S.R Биотехнологија Wadsworth Publishing 

Company  

1998 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 
Наслов на наставниот 

предмет 
ХЕМИЈА 

2 
Код МЗ-102 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

4 Организатор на студиска 
програма 
(единица, односно 
институт, катедра,одел) 
 

Факултет за биотехнички науки 

5 Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6 Академска година / 
семестар 
 

I година 
/ прв 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

8 

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 предметната програма: Вовед во хемија, 1.Општа и неорганска 
хемија: градба на атом, молекула, хемиски врски, хемискиелементи и нивни  
соединенија, раствори, термохемија, електрохемија, рН метрија, волуметрија, 
квалитативна хемиска анлиза, 2. Одбрани поглавја од органска хемија : органски 
соединенија, алкани, алкени, алкини, ароматични соединенија, алдехиди, кетони, 
алкохоли, карбоксилни киселини, етери, естери, амино киселини, пептиди, 
протеини. 
 

12 Методи на учење: Индивидуално  учење 

13 Вкупен расположлив 
фонд на време 

200  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 

    45 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 
аудиториски)семинари 
тимска работа 

30  
Часови 

16 Други форми 16.1 Проектни задачи  
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наактивности 
 
 
 

16.2 Самостојни задачи        35  
часови 

16.3 Домашно учење         90 
часови 

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 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 

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 Д. Тошев Неорганска хемија Скопје 1975 

2 И. 
Грозданов 

Неорганска хемија Скопје 1990 

3 Qualette R.  Органска Хемија USA 1998 

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1     

2     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЕЛАБОРАТ МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА I ЦИКЛУС 

27 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 
предмет 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 

2 
Код МЗ-103 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 
 

I година, 
I 
семестар  

7 Број на ЕКТС 
кредити 

7 

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: 
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 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

175 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 25       
часови 

16.3 Домашно учење 90      
часови 

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

17.1 Тестови    80        
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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 51бода 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



ЕЛАБОРАТ МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА I ЦИКЛУС 

29 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет МАТЕМАТИКА 

2 Код МЗ-104 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 
 

I/прв 7 Број на ЕКТС 
кредити 

7 

8 Наставник Проф.д-р Виолета Маневска 

9 Предуслови за запишување на 
предметот 

Математика 
Физика 

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: 
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. 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

175 часови 

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 

         15 
часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи          30 
часови 

16.3 Домашно учење         100 
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 
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 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 

Задолжителна литература 

 
22.1 
 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Виолета 
Маневска 

Авторизирани 
предавања 

  

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 СТАТИСТИКА 

2 
Код М3-201 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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, 
II 
семестар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

8 

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: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 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

200 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 

      45 
часови 

15.2 Вежби(лабораториски 
аудиториски)семинари 
тимска работа 

30         
часови 

16 Други форми на активности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи         

16.2 Самостојни задачи        35 
часови 

16.3 Домашно учење       90  
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 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 Трајан 
Дојчиновски, 
Василка 
Поповска 

Статистика Факултет за 
биотехнички 
науки - Битола 

2007 

2 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 

1 Пол Њуболт, 
Вилијам 
Карлсон, Бети 
Торн 

Статистика за 
бизнис и 
економија 

МАГОР 2009 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет ВОВЕД ВО МЕНАЏМЕНТОТ 

2 
Код МЗ-202 

3 Студиска програма Менаџмент во биотхениката 

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/ II 

семестар 
7 Број на ЕКТС 

кредити 

7 

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: 

Опфатени се теми кои се однесуваат на природата на менаџментот, функции на 

менаџментот, теории на менаџментот, екстерно и интерно окружување на менаџментот, 

планирање и одлучување, организирање, мотивирање, координирање и контрола. 

12 Методи на учење: 

Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

175 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 

45 

часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

15  

Часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 25 

часови 

16.3 Домашно учење 90 

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 
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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 на програмата после секоја 

студиска година 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

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 Б. Џејмс 

Ш.Кенет 

Принципи на 

агроиндустрискиот 

менаџмент 

Проект на Владата на 

Р.М “Преведување  на 

500 стручни, научни 

книги и учебници”. 

2011 

2 Шуклев Б.,  Менаџмент Економски факултет - 

Скопје 

2004 

3     

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

1 Наслов на наставниот предмет ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА 

2 Код МЗ-203 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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 

 

I година, 

II 

семестар 

7 Број на ЕКТС 

кредити 

7 

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: Опфаќа петнаесет поглавја, во рамките на 

кои се обработени категориите како што се : местото и улогата на државата во услови 

на пазарно стопанство, односите помеѓу категориите понуда - побарувачка - пазар, 

видови на форми на претпријатија и други правни лица, остварување на профит во 

услови на конкуренција на пазарот, распределба по основ на управување и 

сопственост, јавниот интерес и неговото место и улога во општеството. 

12 Методи на учење:   

13 Вкупен расположлив фонд на 

време 

175 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 

       45 

часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

        15 

часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи         25 

часови 

16.3 Домашно учење 90 

часови 

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            10   бодови 
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усна) 

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 

Интерна евалуација преку анкетни 

прашалници 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Трајан 

Дојчиновски, 

Јосиф 

Андреевски 

Основи на 

економија 

Факултет за 

биотехнички 

науки - Битола 

2008 

 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Н.Грегори 

Манкив 

Принципи на 

економијата 

 

НАМ ПРЕС СКОПЈЕ 
 

2008 
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Прилог бр.3 Предметна програма од циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 

2 
Код МЗ-204 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 
 

I година, II 
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: 
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 

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 20       
часови 

16.3 Домашно учење 70      
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 
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17.3 Активност и учество     5         
бодови 

18 Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 

                до 51бода 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 

ПРЕТПРИЕМНИШТВО И БИЗНИС 

2 
Код МЗ-301 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 
 

II година, 
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: 
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. Апликативен дел за малиот бизнис (за претприемачи 
почетници). 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 

      45 
часови 

15.2 Вежби(лабораториски 
аудиториски)семинари 
тимска работа 

        30 
часови 

16 Други форми на 
активности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи       25 
часови 

16.3 Домашно учење    50 
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 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 Миле 
Пешевски 

Агропретприемништво   Здружение на 
агроекономистите 
на РМ   

2004 

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    
Година 

1 Sahlman 
W.A 

The entrepreneurial venture Harvard Business 
Sshool, USA 

1992 

2 Роберт 
А:Барон, 
Скот 
А.Шејн 

Претприемништво, процес 
во перспектива 

Thomson/South-
Western 

2005 

3 Дејвид 
Дикинс,  
Марк Филс 

Претприемништво и мали 
фирми 

ТРИ 2010 
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Прилог 

бр.3 

Предметна програма од прв циклус на студии  

1 Наслов на наставниот 

предмет 

Вовед во зоотехниката 

 

2 Код МЗ-302 

 
 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

 

4 Организатор на студиска 

програма 

(единица, односно 

институт, катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв  

 

6 Академска година / 

семестар 

 

Втора/трет 

семестар 

 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8 Наставник  

Проф. Д-р Димче Китановски 

 

9 Предуслови за 

запишување на 

предметот 

 

Анатомија со физиологија на домашните животни, биологија 

 

10 Цели на предметната програма: Вовед на студентите во специјалното сточарство 

 

11 Содржина на предметната програма: 
Постанок и еволуција  на домашните животни 

Општи биолошки расни својства  кај домашните животни 

Влијание на надворешни фактори врз животинскиот организам 

Наследност кај домашните животни 

Екстериер на производни типови на домашни животни 

Методи на одгледување 

Говедарството и неговото стопанско значење,Овчарско производство 

Свињарството како сточарска гранка, Живинарството како сточарска гранка 

Оценување на кланичен квалитет кајдомашните животни 

12 Методинаучење: 

 

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 

45 

часови 
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15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

15 

часови 

16 Други форми 

наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 20  

часови 

16.3 Домашно учење     70    часови 

17 Начиннаоценување2 колоквиумивонаставатаилиписмениспитод 2 часа 

 

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 

Задолжителноприсуствонанастава 

20 Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонскијазик 

21 Методи на следење на 

квалитетот на  

наставата 

Интернаевалуцијапрекуанкетнипрашалници 

22 Литература 

 

Задолжителналитература: 

 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 проф. Д-р 

Димитар 

Поповски   

Општо и 

специјално 

сточарство 

-Скопје  1984 

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 

Вовед во растително производство 

  МЗ-303 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 

 

Втора/трет  Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8 Наставник Проф. Д-р Живко Јанкулоски 

9 Предуслови за запишување на предметот Poznavawa od agroekologija, 
agrotehnika na rastitelno  proizvodstvo. 

10 Цели на предметната програма: 

Da gi zapoznae studentite so osnovnite znaewa t.e. op[tite principi i 
zakonitosti za na~inot i uslovite na odgleduvawe na rastenijata. 

11 Содржина на предметната програма: 

Osnovni zada~i na rastitelnoto proizvodstvo, Ekolo[ki uslovi za 
rastitelnoto proizvodstvo, Osnovni klimatski faktori za rastitelno 
proizvodstvo, Po~vata kako faktor za rastitelno proizvodstvo, 
Tehnologija na obrabotka na po~vata, Kulturnoto rastenie kako 
proizvoden faktor, Agrotehnika na rastitelnoto proizvodstvo 

 

12 Методи на учење: power point 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 

     45  

часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

      15 

часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи         

16.2 Самостојни задачи       25 

часови 

16.3 Домашно учење        40 

часови 

17 Начин на оценување   
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Izrabotka i prezentacija na seminarski trud 
Dva kolokviumi (osloboduvawe od ispit) 
Pismen ispit za nepolo`eni kolokviumi 

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 

 Jankuloski @. (2007): Вовед во растително производство. Skripta. 
Fakultet za biotehni~ki nauki, Univerzitet “Sv. Kliment 
Ohridski” - Bitola. 

 Jankuloski @. (2002): Po~va, klima i rastenija. Skripta. Fakultet 
za biotehni~ki nauki, Univerzitet “Sv. Kliment Ohridski” - 
Bitola.. 

 Jankuloski @. (2002): Po~va, klima i rastenija. Praktikum. 
Fakultet za biotehni~ki nauki, Univerzitet “Sv. Kliment 
Ohridski” - Bitola. 

 Jankuloski @. (2001): Osnovi na zemjodelskoto proizvodstvo. 
Skripta. Fakultet za Biotehni~ki nauki, Univerzitet “Sv. 
Kliment Ohridski” - Bitola. 

 Filipovski |. (1993): Pedologija. Univerzitet ‘Sv. Kiril i 
Metodij” – Skopje. 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    

Година 

1     

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 

МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ  

2 Код МЗ-304 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 
 

Втора/трет 
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: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: 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. 

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 

45часови 

15.2 Вежби(лабораториски 
аудиториски)семинари 
тимска работа 

15часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 20часови 

16.3 Домашно учење 70часови 

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

17.1 Тестови Бодови 80 

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

Бодови 10 

17.3 Активност и учество Бодови 10 

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 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 Д. Петковски 
 

Менаџмент на 
човечките ресурси 
во 
агропрехранбената 
индустрија (скрипта) 

Факултет за 
биотехнички науки-
Битола 

2006 

2     

3     

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

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 

 G.Dessler  

 
Human resourse 

management 
Prentice Hall, Pearson 

Education, Inc. 
2003 

3     
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Прилог 
бр.3 

Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКАТА НА МЛЕКО 

2 Код МЗ-401 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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  
IV 

семестар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

9 

8 Наставник Проф.д-р Стефче Пресилски 

9 Предуслови за 
запишување на предметот 
 

Poznavawe na osnovite na sto~arskoto 
proizvodstvo i ishranata na doma{nite `ivotni 

10 Цели на предметната програма: 
Да се запознаат студентите со основните технологии  и принципи за 
производство и преработка на млекото 
 

11 Содржина на предметната програма: 
Добивање на млеко.Примена на микроорганизмите во млекарската индустрија, 
општо,посебно за ферментираните млека, производство на млеко и 
сирење.Бактериофаги како латентна опасност во индустријата за млеко.Поделба 
и технологии на ферментирани млека.Поделба и технологии во производството 
на сирење. 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 
на време 

225 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 

      45 
часови 

15.2 Вежби(лабораториски 
аудиториски)семинари 
тимска работа 

       30 
Часови 

16 Други форми на 
активности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи          

16.2 Самостојни задачи 50       
часови 

16.3 Домашно учење         100 
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 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 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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Прилог 
бр.3 

Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 
предмет 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЕСО 

2 Код МЗ-402 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

4 Организатор на студиска 
програма 
(единица, односно институт, 
катедра,одел) 
 

Факултет за биотехнички науки Битола 
Катедра за месо и преработки од месо 

5 Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

ПРВ 

6 Академска година / 
семестар 
 

Трета/четврт 7 Број на ЕКТС 
кредити 

9 

8 Наставник Проф.д-р Митре Стојановски 

9 Предуслови за запишување 
на предметот 
 

Општо сточарство 
Исхрана на домашните животни 

10 Цели на предметната програма:  
Производство и познавање на месото како суровина за месната индустрија и за 
свежа консумација. 

11 Содржина на предметната програма: 
Вовед, кланици, кус историски развој на кланиците, видови на кланици, опШти 
хигиенски и технички услови за изградба на кланици, простории во кланиците, 
внатреШен транспорт, технологија на колење и обработка на труповите, месо 
поим и дефиниција,  градба на месото, основни карактеристики на ткивата, 
хениски состав на месото и ткивата, оценување на пазарниот квалитет на месото, 
фактори кои влијаат врз вредноста на месото, видови на месо и нивна детекција   

12 Методи за учење: Индивидуално  учење 

13 Вкупен расположлив фонд 
на време 

225 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 

45 
часови 

15.2 Вежби(лабораториски 
аудиториски)семинари 
тимска работа 

30 
часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 50 
часови 

16.3 Домашно учење 100 
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 
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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 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 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 Б.Џинлески Одбрани 
лабораториски 
методи за 
испитување на 
месо и преработки 
од месо 

Земјоделски 
Факултет Скопје 

1981 

 
 
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 

ОСИГУРУВАЊЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 

АГРОПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА 

2 Код МЗ-501 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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, 
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: 
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: 
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. 

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 

   45 
часови 

15.2 Вежби(лабораториски 
аудиториски)семинари 
тимска работа 

    15 
часови 

16 Други форми на активности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи         

16.2 Самостојни задачи        20 
часови 

16.3 Домашно учење       70 
часови 

17 Начин на оценување: 
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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 Трајан 
Дојчиновски 

Осиурување на 
земјоделството 

Факултет за 
туризам и 
угостителство, 
Охрид 

2007 

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 George E. 
Rejda 

Principles of Risk 
Management and 
Insurance 

 Prentice Hall 2008 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 
предмет 

СМЕТКОВОДСТВО 

2 Код МЗ-502 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 
/Vсеместар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

7 

8 Наставник Проф. д-р Пеце Николовски 

9 Предуслови за запишување 
на предметот 

Основи на економија,  
Математика 

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

11 Содржина на предметната програма: 
Сметководството во современи услови на стопанисување, нови цели и задачи во 
сметководсвотото, биланси во трговските друштва, сметководство на тековните 
(обртните) средства, вкупен финансиски извештај 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 
на време 

175 часови 

14 Распределба на 
расложливото време 

наставни активности  и други форми на 
активности 

15 Форми на наставните 
активности 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

45 
часови 

15.2 Вежби(лабораториски 
аудиториски)семинари 
тимска работа 

30 
часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 20 
часови 

16.3 Домашно учење     80 
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 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) 
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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 Здравко 
Здравковски 

Сметководство - 
учење и практика 

Економски 
факултет, Прилеп 

2004 

 
 
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 

МАРКЕТИНГ НА АГРОПРЕХРАНБЕНИТЕ 

ПРОИЗВОДИ 

2 Код МЗ-503 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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 

7 

8 Наставник Проф. Д-р Драги Петковски 

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 предметната програма:Воввед. 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 проммет. 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 гропрехранбените  производи 

Република Македонија во надворешно-трговската размена со агроиндустриски (посебно 
со агропрехранбени ) производи. 

12 Методи на учење: 

13 Вкупен расположлив 
фонд на време 

175 часови 

14 Распределба на 
расоложливото време 

 

15 Форми на наставните 
активности 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

45 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 
аудиториски)семинари 
тимска работа 

30 часови 

16 Други форми 
наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи         

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 80      
часови 
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17 Начин на оценување:Континуирано преку колоквиуми или преку завршно 
оценување. 

17.1 Тестови                   Бодови 
80 

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

Бодови 10 

17.3 Активност и учество                   Бодови 
10 

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 Д.Петковски 
К. Бојковска 
 

Маркетинг на 
агроиндустриските 
производи 
(скрипта) 

Факултет за 
биотехнички 
науки-Битола 

2009 

2     

3     

 
 
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 Џ.Пол Питер 
Џери Олсон 

Однесувањето 
на 
потрошувачите 
и 
маркетиншките 
стратегии 

Проект на Владата на 
Р.М “Преведување  на 
500 стручни, научни 
книги и учебници”. 

2009 
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Прилог 
бр.3 

Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 
предмет 

АГРОБИЗНИС МЕНАЏМЕНТ 

2 Код МЗ-601 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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, 
VI 

семестар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

7 

8 Наставник Проф. д-р Трајан Дојчиновски 

9 Предуслови за запишување 
на предметот 
 

 

10 Целинапредметнатапрограма: 
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 Содржинанапредметнатапрограма: 

Вовед. Дефинирање на агробизнисот, агроиндустрискиот комплекс и агробизнисот, 

големина и значење на агробизнисот, планирање на агробизнисот, организирање на 

агробизнисот, типови на агробизниси, агробизнисот во примарното производство, 

преработувачката индустрија како дел од примарното производство, преработувачката 

индустрија како дел од агробизнисот, трансферот на технологии во равојот на 

агропрехранбениот сектор и агробизнисот. 
12 Методи на учење: 

Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 
на време 

175 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 

       45 
часови 

15.2 Вежби(лабораториски 
аудиториски)семинари 
тимска работа 

        15 
часови 

16 Други форми на активности 
 

16.1 Проектни задачи         

16.2 Самостојни задачи        25 
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часови 

16.3 Домашно учење      90   
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 Трајан 
Дојчиновски 

Агробизнис 
менаџмент 

Факултет за 
биотехнички 
науки - Битола 

2008 

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Џејмс Џ. 
Бајрлајн, 
Кенет К. 
Шнибергер и 
Доналд Д. 
Озборн 

Агроиндустриски 
менаџмент 

Академски печат 2009 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 

предмет 
ТРОШОЦИ И КАЛКУЛАЦИИ 

2 
Код МЗ-602 

3 Студиска програма Менаџмент во биотхениката 

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 Проф. д-р Драги Петковски 

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  

Предметна програма: 

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 . 

12 Методи на учење: 

Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 

на време 

175 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 

45 часови 

15.2 Вежби(лабораториски 

аудиториски)семинари 

тимска работа 

30  

Часови 

16 Други форми на активности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 80 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 Петковски 

Д. 

Калкулации - 

интерна скрипта 

Факултет за 

биотехнички науки - 

Битола 

2008 

2 М. 

Миланов 

Трошоци и 

калкулации во 

земјоделството 

Факултет за 

земјоделски науки и 

храна-Скопје 

2000 

3     

  

 

22.2 

Дополнителна литература 

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 

ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ 

2 Код МЗ-603 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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, 
VI 

семестар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

7 

8 Наставник Проф. д-р Трајан Дојчиновски 

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: 
Вовед во финансискиот менаџмент, Финансиска функција во претпријатијата, деловни 
финансии и организациони облици, финансиска политика, финансиска анализа и 
планирање, анализа на финансиските показатели,л избор на инвестициони проекти, 
финансиски пазари, девизен пазар и девизен курс, финансирање на претпријатието. 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 
на време 

175 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 

       45 
часови 
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15.2 Вежби(лабораториски 
аудиториски)семинари 
тимска работа 

        15 
часови 

16 Други форми на активности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи         

16.2 Самостојни задачи        25 
часови 

16.3 Домашно учење     90    
часови 

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 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 Трајан 
Дојчиновски 

Финансиски 
менаџмент - 
интерна скрипта 

Факултет за 
биотехнички науки - 
Битола 

2008 

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Фредерик С. 
Мишкин 

Економија на пари, 
банкарство и 
финансиски пазари 

МАГОР 2009 
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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 
МЗ-701 

3 Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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 

8 

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: 
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 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 
на време 

200 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 

     45  
часови 

15.2 Вежби(лабораториски 
аудиториски)семинари 
тимска работа 

     15 
часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи         

16.2 Самостојни задачи 40       
часови 

16.3 Домашно учење      100  
часови 
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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) 

            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 

Амбалажирање на 
анимални производи 

Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ 
- Битола 

2008 
 

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Галиќ К.; 
Циковиќ Н., 
Берковиќ К. 

Анализа амбалажног 
материјала 

Хинус, Загреб 2000 

   Црнчевиќ 
Б. 

Амбалажа животних 
намирница 

Белград  

   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 

МЕНАЏМЕНТ ВО АГРОПРЕХРАНБЕНАТА 

ИНДУСТРИЈА 

2 Код MЗ-702 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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 

8 

8 Наставник Проф. Д-р Драги Петковски 

9 
Предуслови за запишување на 
предметот 
 

нема 

1
0 

Цели на предметната програма:Да ги воведе студентите  во  основните принципи 
на  менаџментот и нивната  примена во агроиндустриското производство. 

1
1 

Содржина на предметната програма: 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.  

1
2 

Методи на учење: 

1
3 

Вкупен расположлив 
фонд на време 

200 часови 

1
4 

Распределба на 
расоложливото време 

 

1
5 

Форми на наставните 
активности 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 
часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски) семинари тимска 
работа 

30 
часови 

1
6 

Други форми 
наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи      

16.2 Самостојни задачи 35 
часови 

16.3 Домашно учење 90 
часови 

1 Начин на оценување: Континуирано преку колоквиуми или преку завршно 
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7 оценување 

17.
1 

Тестови 80бодови 

17.
2 

Семинарска работа/проект (презентација, писмена 
и усна) 

10бодови 

17.
3 

Активност и учество 10бодови 

1
8 

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) 

1
9 

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. 

2
0 

Јазик на кој се 
изведува наставата 

Македонски јазик 

2
1 

Методи на следење 
на квалитетот на  
наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 
година 

2
2 

Литература 

Задолжителна литература 

 
22.1 
 

Ре
д. 
Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Д.Петковски Менаџмент во 
агропрехранбенат
а индустрија 
(скрипта) 

Факултет за 
биотехнички науки-
Битола 

2008 

2 Д.Петковски 
Н.Јанкуловс
ки 

Менаџмент во 
агропрехранбенат
а индустрија 
(практикум) 

Факултет за 
биотехнички науки-
Битола 

2007 

3     

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ре
д. 
Бр. 

Автор Наслов  Издавач Година 

1 Б. Џејмс 
Ш.Кенет 

Принципи на 
агроиндустрискио
т менаџмент 

Проект на Владата на 
Р.М “Преведување  на 
500 стручни, научни 
книги и учебници”. 

2009 

2 L.Branko 
S.Kenneth 
O.Donald 

Moderni agrobiznis 
nenaxment 

MBA PRES-
BEOGRAD 

2002 

3 Пол Г. 
Фарнам 

Економија за 
менаџери 

Проект на Владата на 
Р.М “Преведување  на 
500 стручни, научни 
книги и учебници”. 

2009 
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Прилог 
бр.3 

Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 
предмет 

МЕНАЏМЕНТ НА КВАЛИТЕТОТ 

2 Код МЗ-703 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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 
 

IV година, 
VII 

семестар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

8 

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: 
Опфатени се теми кои се однесуваат на основните карактеристики на квалитетот, 
метрологија, стандардите, концепциите за квалитет, проценување на квалитетот, 
сертификација - управување со квалитетот во агропрехранбената индустрија. 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 
на време 

200 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 

       45 
часови 

15.2 Вежби(лабораториски 
аудиториски)семинари 
тимска работа 

        15 
часови 

16 Други форми на активности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи         

16.2 Самостојни задачи 40        
часови 

16.3 Домашно учење       100 
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            10   бодови 
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усна) 

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 Миле 
Пешевски 

Управување со 
квалитетот во 
агрокомплексот 

Здружение на 
агроекономистите во 
РМ 

2003 

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Џејмс Џ. 
Бајрлајн, 
Кенет К. 
Шнибергер и 
Доналд Д. 
Озборн 

Агроиндустриски 
менаџмент 

Академски печат 2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЕЛАБОРАТ МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА I ЦИКЛУС 

69 

 

Листа на изборни предмети - летен семестар: 
 
 
 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет 
МАШИНИ И ОПРЕМА ВО ФАРМЕРСКОТО 

ПРОИЗВОДСТВО 

2 Код МИ-404 

3 Студискапрограма Менаџмент во биотехниката 

4 Организаторнастудискапрограма 
(единица, односноинститут, 
катедра,одел) 
 

Факултет за биотехнички науки-Битола 
 

5 Степен (прв, втор, третциклус) прв циклус 

6 Академскагодина / семестар 
 

II 
година/ 
четврт 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8 Наставник Проф. д-р Вангелица Јовановска 

9 Предуслови за запишување на 
предметот 
 

Потребни предзнаења од соодветната 
област: Општо сточарство, поледелство,  
овчарство и козарство и др. 

10 Цели на предметната програма: 
Запознавање со машините и опремата во фармерското производство 

11 Содржина на предметната програма: 
Машини и опрема за подготовка на сено, за сточна храна, за обезбедување на вода, 
ел.ограда, вентилација, Машини и опрема за млеко и месо, заисхрана на свињи и 
живинарски фарми   

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

100 часа 

14 Распределбанарасоложливотовре
ме 

Наставни активности: 
теоретска настава (предавања), практична 
настава (лабораториски вежби) 
Други форми на активности: 
изработка на семинарска работа, проектна 
задача, индивидуално учење 

15 Форминанаставнитеактивности 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска 
Настава 

30 
часови 

15.2 Вежби(лабораториски 
аудиториски)семинар
и тимска работа 

15 
часови 

16 Другиформинаактивности 
 
 
 

16.1 Проектнизадачи  

16.2 Самостојнизадачи 15  
Часови 

16.3 Домашноучење 40 
часови 

17 Начиннаоценување: 
Континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување 

17.1 Тестови 80 
Бодови 
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17.2 Семинарскаработа/проект (презентација, писмена и 
усна) 

10 
Бодови 

17.3 Активност и учество 10 
Бодови 

18 Критериумизаоценување 
(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 rokovi, во текот на 
годината. 

20 Јазикнакојсеизведуванаставата Македонски јазик 

21 Методинаследењенаквалитетотна 
наставата 

Самоевалуација на програмата после 
секоја студиска година 

22 Литература: 

Задолжителналитература 

 
22.1 
 

Ред. 
Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Вангелица 
Јовановска 

Авторизирани 
предавања по 
Машини и опрема 
во фармерското 
производство 

 2008 

2     

3     

 
 
22.2 

Дополнителналитература 

Ред. 
Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Brian G.Sims Addressingthechallen

gesfacingagricultural

mechanizationinputsu

pplyandfarmproductpr

ocessing 

Food&Agricultur

eOrg. 

2007 

2     

3     
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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 МИ-405 

3 Студискапрограма Менаџмент во биотехниката 

4 Организатор на студискапрограма 
(единица, 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 

4 

8 Наставник 
Проф. д-р Вангелица Јовановска 

9 Предуслови за запишување на 
предметот 
 

Производство и познавање на млеко и 
млечни призводи и обработка на месо и 
месни производи 

10 Цели на предметната програма: 
Запознавање со машините и опремата за преработка на анимални производи во 
биотехниката. 

11 Содржина на предметната програма: 
Машини и опрема за преработка на млекото, опрема за киселомлечни производи, 
путер сирење, сладолед и млеко во прав; 
Машини и опрема за преработка на месото, Mашини за иситнување, мелење, 
обескоскување и мешање. Машини за саламурење, топлотна обработка, димење и 
добивање на маст; 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

100 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 

15 Форми на наставните активности 
 
 
 

15.1 Предавања-
теоретска 
настава 

30 
часови 

15.2 Вежби 
(лабораториски 
аудиториски) 
семинари 
тимска работа 

15 
часови 

16 Други форми на активности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи 15 
часови 

16.2 Самостојни 
задачи 

 

16.3 Домашноучење 40 
часови 

17 Начин на оценување: 
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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) 
 
 
 
 

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 нас ледење нак валитетот 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 
Машини и опрема за 
преработка на 
анимални поизводи  

 2008 

2     

3     

 
 
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 

МИКРОБИОЛОГИЈА НА АНИМАЛНИ 

ПРОИЗВОДИ 

2 Код МИ-406 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 

4 

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 

100  часови 

14  
Распределба на 

Наставни активности: теоретска настава 
(предавања), практична настава 
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расположливото време (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 

15часови 

16 Други форми на активности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 5 часови 

16.3 Домашно учење 25 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 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 Димитровски 
А. 

Микобиологија со 
микробиологија на 
храната 

Технолошко-
Металуршки 
Факултет Скопје 

1995 

2 Durakovic S. Prehranbena 
Mikrobiologija 

Medicinska Naklada 1991 

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Glazer N., 
Nikaido H 

Микробиолошка 
биотехнологија 

Cambridge University 2007 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв  циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 
предмет 

ОСНОВИ НА НУТРИЦИЈА 

2 Код МИ-605 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 

4 

8 Наставник 
Доц. д-р Гордана Димитровска 

9 Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Анатомија со физиолофија,  
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 матери на човекот.Обезбедување на човекот со 
потребните хранителни материи и др 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив 
фонд на време 

100 часови 

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 

15 
часови 

16 Други форми 
наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 15 
часови 

16.3 Домашно учење 40 
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 
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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 Trajkovic J., 
Maric M., 
Baras J 

Analiza na prehranbeni 
proizvodi 

PMF, Belgrad 1983 

2 Matasovic, 
D 

Poznavanje na 
prehranbenata roba 

Skolska kniga, 
Zagreb 

1983 

3 Simic., B Osnovi na naukata za 
ishrana 

Skolska kniga, 
Zagreb 

1983 

 
 
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 МИ-606 

 
 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

 

4 Организатор на студиска 

програма 

(единица, односно институт, 

катедра,одел) 

 

Факултет за биотехнички науки 

5 Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв  

6 Академска година / семестар 

 

шести 7 Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8 Наставник  

Проф. Д-р Димче Китановски 

 

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 предметната програма: 

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. 

 

12 Методи на учење: 

 

13 Вкупен расположлив фонд 

на време 

100 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 

15 

часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 5 часови 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 

16.3 Домашно учење 40        

часови 

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

 

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 

Задолжителноприсуствонанастава 

20 Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

 

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     

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 
ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 

2 Код МИ-607 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 
/ шести 
семестар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8 Наставник 
Проф. д-р Јосиф Талевски 

9 Предуслови за запишување на 
предметот 

Основи на економија 

10 Цели на предметната програма: 
Основна цел на предметот е да ги запознае студентие со формирањето и процесот на 
трансформирање на ЕУ 

11 Содржина на предметната програма: 
Опфатени се теми кои се однесуваат на стратегијата и развојот  на ЕУ, политички 
институции на ЕУ, понатамошно проширување и можности за соработка на РМ посебно 
во делот на агропрехрамбената индустрија. 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

100 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 

15 часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 15 часови 

16.3 Домашно учење        
40часови 

17 Начин на оценувањe : 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) 
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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 Bogunovič.A Економска 
интеграција и 
регионална 
политика 

Економски факултет-
Загреб 

2001 

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1     
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Прилог бр.3 Предметна програма од првт циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 
предмет 

АГРАРНА ПОЛИТИКА 

2 Код МИ-608 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 
/ VI 
семестар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8 Наставник Проф.д-р Благој Ѓоргиевски 

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: 
Опфатени се теми кои се однесуваат на дефинирање на аграрот, 
специфичностите на аграрното производство, пазарот и цените на 
агоропрехрамбените производи, сопственичката структура, финасиската 
поддршка од страна на државата и др 

12 Методи за учење: Индивидуално  учење 

13 Вкупен расположлив фонд 
на време 

100 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 

15 
часови 

16 Други форми на 
активности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 15 
часови 

16.3 Домашно учење        
40часови 

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 Doreva E. Ekonomika na 
agrarot 

Ekonomski fakultet 
Skopje, 

2002 

 
 
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 

СЕНЗОРНА АНАЛИЗА НА ГОТОВИ АНИМАЛНИ 
ПРОИЗВОДИ 

2 Код МИ-609 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 
 

IIIгодина/ 
VIсеместар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

4 

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 Содржина на предметната програма: 

Вовед, услови за изведување на дегустација, простории, формулари, 
готови производи од анимално потекло (месни и млечни производи, риба, 
јајца мед и др). дополнителна опрема, давања на оценка, интерпретација 
на добиените оценки од извршената дегустација и др. 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 
на време 

100 

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 

15     
часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи        
часови 

16.2 Самостојни задачи 15   
часови 

16.3 Домашно учење 40 
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                      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 Љупче 
Кочоски  
 

Сензорна анализа интерна скрипта 2010 

2     

3     

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    
Година 

1 Andras Csillag Atlas of the sensory organs Humana Press Totowa, 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 прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 
предмет 

ХЕМИСКО ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ И 
КОНТРОЛА НА АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ 

2 Код МИ-610 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

4 Организатор на студиска 
програма 
(единица, односно институт, 
катедра,одел) 
 

Факултет за биотехнички науки 

5 Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6 Академска година / семестар 
 

III 
година/ 
VI 
семестар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

4 

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 како и лабораториски вежби  за 
работење во мали средни и големи фарми кои се занимаваат со сточарско 
производство. 
 
 

11 Содржина на предметната програма: 
Подготовка на проба, методи за одделување, електроаналитички методи, 
оптички, спектрофотометриски и масена спектрометрија. 
 
 

12 Методи на учење: Индивидуално  учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

100 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 

15 
часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 15 
часови 

16.3 Домашно учење        
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40часови 

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 

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 

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 

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЕЛАБОРАТ МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА I ЦИКЛУС 

87 

 

 
 

Прилог 
бр.3 

Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 
предмет 

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ИЗВОРИ НА МЕСО 

2 Код МИ-611 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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/ 
VI 
семестар 

6 Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8 Наставник Проф.д-р Митре Стојановски 

9 Предуслови за запишување 
на предметот 
 

Општо сточарство 
Исхрана на домашните животни 
Производство и познавање на месо 

10 Цели на предметната програма: 
Познавање на неконвенционалните извори на месо кои  во последно време се 
доста актуелни бидејки претставуваат еколошки здрава храна 

11 Содржина на предметната програма: 
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. 

12 Методи за учење: Индивидуално  учење 

13 Вкупен расположлив фонд 
на време 

100 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 

15 
часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 15 
часови 

16.3 Домашно учење        
40часови 

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 
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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 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 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     

 
 
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 
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ИЗВОРИ НА 

МЛЕКО 

2 Код МИ-612 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката  

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 

4 

8 Наставник Проф. д-р Стефче Пресилски 

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 предметната програма: 
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. 

12 Методи на учење:  Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

100 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 
настава 

      30 
часови 

15.2 Вежби(лабораторис
ки 
аудиториски)семина
ри 
тимска работа 

       15 
Часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи        15 
часови 

16.3 Домашно учење     40    
часови 

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

17.1 Тестови        80           
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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 

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

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 МИ-613 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 
 

VI година 
VIсеместар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8 Наставник Проф.д-р Стефче Пресилски 

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 предметната програма: 
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. 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив 
фонд на време 

100 

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 

15 
часови 

16 Други форми 
наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи 15 
часови 

16.2 Самостојни задачи часови 

16.3 Домашно учење 40 
часови 

17 Начин на оценување: 
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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 Производство на 
сирења и путер 

Факултет за 
биотехнички 
науки-Битола 

2004 

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    
Година 

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 МИ-614 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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/ 
VI 
семестар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8 Наставник Проф.д-р Митре Стојановски 

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 Содржина на предметната програма: 
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. 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

100 часови 

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 

15 
часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи 5 
часови 

16.2 Самостојни задачи 10 
часови 

16.3 Домашно учење 40 
часови 

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

17.1 Тестови            80  
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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 Вуковиќ И. Основе технологије  
меса 

Издание на 
Универзитетот во 
Београд 

1982 

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 

МЕНАЏМЕНТ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И 

ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ 

2 Код МИ-615 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 
 

IIIгодина/VI 
семестар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8 Наставник 
Проф. Д-р Живко Јанкулоски 

9 Предуслови за запишување 
на предметот 
 

 
Познавање од Агроекологија и Биологија 

10 Цели на предметната програма: 
Стекнување на знаење за процесите кои се одвиваат во животната средина 
помеѓу живите организми и средината, како и за антропогеното влијание врз 
животната средина 
 

11 Содржина на предметната програма: 
Системот на животната средина и неговите потсистеми, Основни еколошки 
поими,Еколошки услови, Климатски фактори, Основни интеракции помежу живите 
организми и животната средина, Менаџмент на природни ресурси 

12 Методи на учење: 
Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 
на време 

100 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 

 15 
часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 15 
часови 

16.3 Домашно учење  40 
часови 

17 Начин на оценување 
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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 Јанкулоски Ж Агроекологија 
(интерна 
скрипта) 

Универзитет 
„Св.Климент 
Охридски“ - Битола 

2008 

2 Ристевски П Метеорологија со 
климатологија 

Просветно дело 1993 

3     

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    
Година 

1 Милосављевиќ 
М. 

Климатологија Научна Књига, 
Београд 

1984 

2     

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 МИ-616 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 
 

IIIгодина/VI 
семестар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

4 

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 на предметната програма: 

Значење и примена на системите за безбедност и квалитет на `ivotinskite 

proizvodi.Законска регулатива во Е.У. и во Македонија. 

Подсистеми за безбедност и квалитет на млекото и производи од 

него(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) 
 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 
на време 

100 

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 

 15      
часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи        
часови 

16.2 Самостојни задачи        
часови 

16.3 Домашно учење   55      
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 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 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 Љупче 
Кочоски 

Сигурносни и 
безбедносни во 
прехранбената 
индустрија 

Скрипта за 
интерна употреба 

2010 

2 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 

КОНЗУМНО МЛЕКО И КИСЕЛОМЛЕЧНИ 
ПРОИЗВОДИ 

2 Код МИ-617 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 

4 

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. 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 
на време 

100 

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 

       15 
часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи        15 
часови 

16.2 Самостојни задачи  

16.3 Домашно учење     40    
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        10           
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усна) 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 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 

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 

 
 
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 прв циклус на студии 
 

1 Наслов на наставниот 
предмет 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ЖИВИНСКО 

МЕСО 

2 Код МИ-618 

 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 
 

4 Организатор на студиска 
програма 
(единица, односно 
институт, катедра,одел) 
 

Факултет за биотехнички науки 

5 Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв  

6 Академска година / 
семестар 
 

III година/VI 
семестар  

7 Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8 Наставник  
Проф.Д-р Димче Китановски 

 

9 Предуслови за 
запишување на 
предметот 
 

Анатомија со физиологија на домашните животни, 
општо сточарство, специјално сточарство 
 

10 Целинапредметнатапрограма: 
 

11 Содржинанапредметнатапрограма: 
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 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив 
фонд на време 

100 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 

15 
часови 

16 Други форми 16.1 Проектни задачи 5 часови 
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наактивности 
 
 
 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 

16.3 Домашно учење 40 часови 

17 Начин на оценување 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 

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 

 
 
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 МИ-802 

3 Студиска програма Фармерско производство 

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 VIII 
семестар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

4 

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: 
Вовед, Поделба на фуражните растенија, Едногодишни фуражни растенија, 
Повеќегодишнни растенија, Класести растенија, мешункасти растенија, коренасто-
клубенасти, отровни растенија, фуражни меѓупосеви, фуражни смески, тревници, 
зелен конвејер, одредување квалитет на сено и силажа, Сенажа, Силажа. 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд 
на време 

100 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 

      15 
часови 

16 Други форми на активности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи        15   
часови 

16.2 Самостојни задачи        
часови 

16.3 Домашно учење      40   
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 
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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 Јанкулоски 
Ж 

Фуражно 
производство 
(интерна скрипта) 

Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ - 
Битола 

2005 

2 Ивановски 
П 

Фуражно 
производство 

Земјоделски 
факултет-Скопје 

 

3     

 
 
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 МИ-803 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 
 

IVгодина/ 
VIII 
семестар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8 Наставник Проф. Д-р Драги Петковски 

9 Предуслови за 
запишување на предметот 

нема 

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 Содржинанапредметнатапрограма: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 ивинарски. Менаџмент со    производството и искористувањето 
на добиточната хранa. Менаџмент со тро;оците .на фарма. 

12 Методи на учење:Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив 
фонд на време 

100 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 

15часови 

16 Други форми 
наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 15часови 

16.3 Домашно учење 40часови 
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17 Начин на оценување: Континуирано- преку  коллоквиуми или преку завршно 
оценување 

17.1 Тестови Бодови 80 

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

Бодови 10 

17.3 Активност и учество Бодови 10 

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 Д. 
Петковски 

Менаџмент на 
фарми (скрипта) 

Факултет за 
биотехнички науки 

2008 

2 Д. 
Петковски 

Менаџмент на 
фарми 
(практикум) 

Факултет за 
биотехнички науки 

2007 

3     

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

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 Д. Кеј 
Е. Вилијам 

Менаџмент на 
фарма 

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 

ИСХРАНА НА ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ 

2 Код МИ-804 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 
 

IV 
година 
VIII 
семестар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

4 

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: 
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 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

100 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 
 

15 Форми на наставните 
активности 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска 
Настава 

30 
Часови 

15.2 Вежби(лабораториски 
аудиториски)семинари 
тимска работа 

   15   
Часови 
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16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи        5 
Часови 

16.2 Самостојни задачи        10 
Часови 

16.3 Домашно учење        40  
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 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 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 ЗООХИГИЕНА И ЗДРАВЈЕ НА ДОМАШНИТЕ 
ЖИВОТНИ 

2 Код МИ-805 

3 Студиска програма Фармерско производство 

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 

4 

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 Содржина на предметната програма: 
Вовед 1. Општ дел  на ветеринарството:основи од патологија Распределба на времето и 
патофизиологија, фармакологија и терапија, од имунологија и епизоотологија, 
паразитологија, 2.Специјален дел:најчести и најзначајни заразни, паразитарни и органски 
болести. Хигиена на почва, вода, воздух и храна, хиг. на сточ. објекти, транспорт на 
добиток, хигиена на трудот, 2.Спец. дел: хиг. на одгледување на говеда, овци, кози, 
свињи, живина, коњи, куникули и др. корисни животни 
 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

100 

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 

15     
часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи 15   
часови 

16.2 Самостојни задачи  

16.3 Домашно учење  40      
часови 

17 Начин на 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) 
 
 
 
 

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 

 
 
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 Hristov S. Zoohigiena Beograd 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕЛАБОРАТ МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА I ЦИКЛУС 

111 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет 
ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА И ЗАЧИНИ 

  МИ - 806 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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 
Vсеместар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

4 

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: 
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 етерчно масло, Хемиски состав и употреба на 
зачинските и лековити растенија 

12 Методи на учење:  
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

100 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 

     15 часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи       10  часови 

16.2 Самостојни задачи     5   часови 

16.3 Домашно учење       40  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) 
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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., 

Муминовиќ 

Ш., 

Арапческа 

М. 

Зачински и лековити 

растенија – 

производство и 

употреба 

Универзитет “Св. 

Климент Охридски” – 

Битола (2006) 

2006 

2     

3     

 
 
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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Листа на изборни предмети - зимски семестар 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет 
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 

ВО БИОТЕХНИКАТА 

2 Код МИ-305 

3 Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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 
 

II 
год./трет 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

3 

8 Наставник 
Проф.д-р Виолета Маневска 

9 Предуслови за запишување на 
предметот 

Математика   

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 предметната програма: 
Основи на информатиката, основни поими, компјутери, програмски систем на 
компјутерите, персонални компјутери, оперативен систем MS windows, Word for 
windows 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

75 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 

15 часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 5 часови 

16.3 Домашно учење 25 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 
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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 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 Виолета 
Маневска 

Авторизирани 
предавања 

  

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 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА НА ЛАДЕЊЕ И 
ГРЕЕЊЕ 

2 
Код 

МИ-306 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

4 Организатор на студиска програма 
(единица, односноинститут, 
катедра,одел) 
 

 
Факултет за биотехнички науки-Битола 

 

5 Степен (прв, втор, третциклус) прв циклус 

6 Академскагодина / семестар 
 

II 
год./трет 
семестар 

7. Бројна ЕКТС 
кредити 

3 

8 Наставник 
Проф. д-р Вангелица Јовановска 

9 Предусловизазапишувањенапредмет
от 
 

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 пеограма: 
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. 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на време 75 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 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски 
аудиториски)семинари  
тимска работа 

 
15 часови 

16 Други форми на активности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 5 часови 

16.3 Домашноучење 25 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 
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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 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 квалитетот на 
наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја 
студиска година 

22 Литература: 

Задолжителна литература 

 
22.1 
 

Ре
д 
Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

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 

Дополнителналитература 

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 МИ-307 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 

3 

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, 
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Докажување на дејството на ензимите 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив 
фонд на време 

75 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 

15часови 

16 Други форми на 
активности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи часови 

16.2 Самостојни задачи 5 часови 

16.3 Домашно учење 20 
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 rokovi, во текот на 
годината. 

20 Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик 

21 Методи на следење на 
квалитетот на  

Самоевалуација на програмата после 
секоја студиска година 
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наставата 

22 Литература 

Задолжителна литература 

 
22.1 
 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Тутеска Ј Биохемија –
авторизирани 
предавања 

Универзитет 
„Св.Климент 
Охридски“ – 
Битола 

2005 

2. 

Тутеска Ј 

Практикум за 

вежби по 

биохемија 

Универзитет 

„Св.Климент 

Охридски“ – 

Битола 

2005 

3 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 Nelson 
L.D., Cox 
M.M. 

Lehinger 
Principles of 
Biochemistry 

Lehinger, W.H. 
Freeman, New York 

2005 

2     

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

1 Наслов на наставниот предмет АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА ТРГОВСКИТЕ 
ДРУШТВА 

2 
Код МИ-503 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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, 
V 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

3 

8 Наставник Проф. д-р Трајан Дојчиновски 

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: 
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, Методологија на анализата, Анализа на резултатите, Анализа на 
финансиски резултати, Анализа на ангажирани средства, Контрола и ревизија 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

75 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 

        15 часови 

16 Други форми на активности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи        3 часови 

16.2 Самостојни задачи        2 часови 

16.3 Домашно учење       25 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 
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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 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 

1 Доналд Д.Кеј 
Вилијам 
М.Едвардс 

Менаџмент на 
фарма 

ТРИ 2010 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет ТРОШОЦИ И ЦЕНИ НА АГРОПРЕХРАНБЕНИТЕ 
ПРОИЗВОДИ 

2 
Код МИ-504 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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/ V 
семестар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

3 

8 Наставник Проф. Д-р Драги Петковски 

9 Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10 Цели на предметната програма: Запознавање со значењето на трошоците и нивното 
влијание врз финансиските резултати од работењето на Трговските дрштва. 

11 Содржинанапредметнатапрограма:Поим за трошоци, поделба и видови трошоци.Методи за 
утврдување на трошоците  (калкулации),поим, поделлба и видови калкулации. Елементи на 
трошоците, поделба, утврдување и составување на калкулации во  агропрехрамнбениот 

сектор.Составување калкулации за одделни видови  призводи и утврдување  ценаи. 

Утврдување на показателите на успехот во агроиндустриските трговски друштва . 

12 Методинаучење: Индивидуално учење 

13 Вкупенрасположливфонднавреме 75 часови 

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 

15 часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи 5 часови 

16.2 Самостојни задачи 5 часови 

16.3 Домашно учење 20 часови 

17 Начин на оценување:Континуирано-преку колоквиуми или преку завршнооценување. 

17.1 Тестови Бодови 80 

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

17.3 Активност и учество Бодови 10 

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 
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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.Петковск Трошици и цени на 
агропрехранбените 
производи 
(скрипта) 

Факултет зса 
биотехнички науки-
Битола 

2008 

2 М. Миланов Трошоци и 
калкулации во 
земјоделството 

Факултет за 
земјоделски науки 
и храна-Скопје 

2000 

3     

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Ј. Андриќ Трошкови и 
калкулација е 
полјопривредној 
производнји 

Савремена 
администрација-
Београд 

1999 

2     

3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕЛАБОРАТ МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА I ЦИКЛУС 

124 

 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО 

2 
Код МИ- 505 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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/ 
V семестар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

3 

8 Наставник Проф. Д-р ВАНЃЕЛ СТЕВАНОВСКИ 

9 Предуслови за запишување на 
предметот 
 

Потребни предзнаења од областа на биологијата, 
анатомијата на животните, биохемијата, познавање 
на месото итн. 

10 Цели на предметната програма:  

11 Содржина на предметната програма: 
Предметот споредни производи од анимално потекло ги изучува следните дисциплини: 
Класификација на споредните производи од анимално потекло 
Масти и обработка на мастите 
Карактеристики на матите, постапки на топење 
Спредни производи наменети за човечка исхрана црн дроб, срце, мозок, слезена, јазик, 
глава, виме 
Технологија на обработка на цревата и нивна класификација 
Технологија на обработка на крвта 
Технологија на обработка на кожите 
Крвно брашно, месно брашно, коскено брашно 
Начини на чување и паковање на споредните производи 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

75 часа 

14 Распределба на 
расположливото време 

40 часови форми на наставни активности и   5 
часови на други форми на активности 

15 Форми на наставните 
активности 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска 
Настава 

     30  Часови 

15.2 Вежби (лабораториски 
аудиториски)семинари 
тимска работа 

    
 15  Часови 

16 Други форми на активности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи 3 Часови 

16.2 Самостојни задачи 2 Часови 

16.3 Домашно учење 25 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 rokovi, 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 Асс. М-р 
Петар 
Богданов 

Споредни производи 
од анимално потекло 

  

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 ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ 

2 Код МИ-506 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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 год./V 
семестар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

3 

8 Наставник 
Проф.д-р Виолета Пановска 

9 Предуслови за запишување на 
предметот 

Основи на економија,  
Математика 

10 Цели на предметната програма:  Вовед во основите на проектирањето и 
оспособување за размислување за начините на постигнување на целите, со колкави 
средства во кое време 

11 Содржина на предметната програма: Вовед. Суштина и значење на проектирањето. 
Проектирањето и менаџментот (што е проект, зошто фирмите прават проекти и др.). 
Организација на систем на информации за проектирање. Методи и модели за 
проектирање. Подрачја за примена на проетирањето. Проектирање на целосно 
организационо уредување на фирмата. 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

75 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 

 
15 часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи   

16.2 Самостојни задачи 5 часови 

16.3 Домашно учење 25 часови 

17 Начин на оценувањe : два колоквиуми или 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 
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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 
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  Бобек 
Шуклев 

 
Деловно планирање 

Економски 
факултет - Скопје,  
 

1995 

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 STOPANSKI SISTEM I EKONOMSKA 
POLITIKA 

2 Код МИ-507 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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 

3 

8 Наставник Проф.д-р Blagoj \orgievски 

9 Предуслови за запишување на 

предметот 

Osnovi na ekonomija  
 

10 Цели на предметната програма:  Osnovna cel na predmetot e da im ponudi na studentie 
osnovni predznaewa  od oblasta na stopanskite sistemi i ekonomskata politika vo RM, 
EU i dr. 

11 Содржина на предметната програма: Opfateni se temi koi se odnesuvaat na 
stopanskite sistemi vo RM, ekonomskata politika posebno vo delot na 
agroprehrambenata industrija, sistemite vo EU i ostanatite sistemi 

12  

13 Вкупен расположлив фонд на време 75 часови 

14 Распределба на расложливото време Наставни активности: теоретска настава 
(предавања) 
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 

15 часови 

16 Други форми наактивности 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 3часови 

16.2 Самостојни задачи 2 часови 

16.3 Домашно учење 25 часови 

17 Начин на оценувањe : dva kolokviumi ili pismen ispit 

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 

Redovno prisustvo na nastavata i ve`bite 

20 Јазик на кој се изведува наставата Makedonski jazik 

21 Методи на следење на квалитетот на  

наставата 

Interna evaluacija preku anketni 
pra{alnici 
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22 Литература 

Задолжителна литература 

 

22.1 

 

Ред. 

Бр. 

   Автор        Наслов      Издавач    Година 

1 Todorov. T. Ekonomski teorii i 
ekonomski misliteli, 

Ekonomski 
Fakultet, Skopje 

1994 

2 Fiti .T. Sovremeni 
makroekonomski 
koncepcii i 
ekonomski politiki 

Ekonomski 
Fakultet, Skopje 

2001 

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 
ПРЕРАБОТКА НА РИБИ 

2 Код МИ- 508 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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/ 
V семестар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

3 

8 Наставник 
Проф. Д-р ВАНЃЕЛ СТЕВАНОВСКИ 

9 Предуслови за запишување на 
предметот 
 

Потребни предзнаења од областа на биологијата, 
анатомијата на животните, биохемијата итн. 

10 Цели на предметната програма: 
Запознавање со Животните заедници во водената средина и условите во кои живеат 
рибите 
Фармски организирани стопанства и технологија за производство на слатководни и 
морски видови риби. 
 

11 Содржина на предметната програма: 
Предметот преработка на риби ги изучува следните дисциплини: 
Водата како основна животна средина 
Основни разлики помеѓу копнените животни и рибите 
Анатомски карактеристрики на рибите 
Слатководни видови риби кои имаат стопанско значење 
Морски видови риби кои се најчести на нашиот пазар 
Физичко хемиски карактеристики на рибиното месо 
Проценка на свежината на рибите 
Конзервирање на рибите ( со замрзнување, со солење, со сушење) 
Преработка и конзервирање на рибите 

12 Методи на учење:   Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

75 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 
 

15 Форми на наставните 
активности 
 
 
 

15.1 Предавања-теоретска 
Настава 

     30  Часови 

15.2 Вежби(лабораториски 
аудиториски)семинари 
тимска работа 

     
15 Часови 
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16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи     3 Часови 

16.2 Самостојни задачи 2 Часови 

16.3 Домашно учење 25 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 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 Ванѓел 
Стевановски  
Весна К. 
Христова 

Технологија на 
Преработка и 
конзервирање на 
риби 

Факултет за 
Биотехнички Науки 

2010 

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 

МЕНАЏМЕНТ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
СТОПАНСТВА 

2 Код МИ-509 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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 

3 

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: 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. 

12 Методи на учење: 

13 Вкупен расположлив 
фонд на време 

75 

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 

15 часови 

16 Други форми 
наактивности 

16.1 Проектни задачи        

16.2 Самостојни задачи 10 часови 
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16.3 Домашно учење 25 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 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 Џ. Тарнер 
М. Тејлор 

Применет 
менаџмент на 
фарма 

Проект на Владата 
на Р.М 
“Преведување на  
500 стручни, 
научни книги и 
учебници”. 

2010 

2     

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 МИ-510 

3 Студиска програма Менаџмент во биотехниката 

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 

3 

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:  
Zapoznavawe so postapkite na stabilizacija i standardizacija na 
agroprehranbenite proizvodi 

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 
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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 

75часови 

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 

15 
часови 

16 Други форми на 
активности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи часови 

16.2 Самостојни задачи 5 часови 

16.3 Домашно учење 20 
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 rokovi, во текот на годината. 
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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 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 Lawely 
R., 
Curtis 
L., 
Davis J 

Food Safety Hazard 
Guidebook 

Royal Society of 
Chemistry 

2008 

2     

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

1 Наслов на наставниот 
предмет 

АГРОЕКОЛОГИЈА 

2 Код МИ - 705 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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 

3 

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: 
Вовед во агроекологијата, еколошки услови, климатски, заштита од загадување на 
водите и почвата, производство на еколошка храна од растително потекло 

12 Методи на учење: Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив 
фонд на време 

75 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 

15 часови 

16 Други форми на 
активности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи 5 часови 

16.2 Самостојни задачи  

16.3 Домашно учење     25  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 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 

АНАТОМИЈА НА ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ 

2 
Код МИ-706 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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 ЕКТС 
кредити 

3 

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, за крвоток и лимфоток, 
органи за диШење, екскреторни органи , органи за  варење, полови органи. 

12 Методи на учење: 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

75 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 

15 часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи 5 часови 

16.2 Самостојни задачи  5    часови 

16.3 Домашно учење 20    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 Петков К.  
 

Анатомија на 
домашните животни 

Земјоделски 
факултет Скопје 

1993 

2 Петков К.  
 

Физиологија на 
домашните животни 

Факултет за 
ветеринарна 
медицина Скопје 

2001 

3     

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Milton 
Hildebrand, 
George 
Goslou  

 

Анализа на градба 
на рбетници 

Влада на РМ 
Проект 500 
преводи на книги 

2009 

2 Sisson S.  
 

Anatomija domacih 
zivotinja 

 1962 

3 Стојиќ В.  
 

Ветеринарска 
Физиологија 

Факултет за 
ветеринарна 
медицина Белград 

1999 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет ОВЧАРСТВО И КОЗАРСТВО 

2 Код МИ-707 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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 
 

IVгодина/ 
VIIсеместар  

7 Број на ЕКТС 
кредити 

3 

8 Наставник Доц. Д-р Никола Пациновски 

9 Предуслови за запишување на 
предметот 

Општо сточарство 
Анатомија со физиологија 

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

11 Содржина на предметната програма: 
Стопанско значење на овчарското производство,  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 . 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

75 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 

15 часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 5 часови 

16.3 Домашно учење 25 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 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 
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 Н.Козаровски Овчарство и 
козарство 

Факултет за 
биотехнички науки-
Битола 

1999 

2 Н.Козаровски Практикум - 
Овчарство и 
козарство, 

Факултет за 
биотехнички науки-
Битола 

1999 

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 РИБАРСТВО 

2 Код МИ-708 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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 
 

IVгодина/ 
VIIсеместар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

3 

8 Наставник Проф.Д-р ВАНЃЕЛ СТЕВАНОВСКИ 

9 Предуслови за запишување на 
предметот 
 

Потребни предзнаења од областа на биологијата, 
анатомијата на животните, микробиологијата, 
хемијата и биохемијата. 

10 Цели на предметната програма:  
Запознавање со Животните заедници во водената средина и условите во кои живеат 
рибите 
Фармски организирани стопанства и технологија за производство на слатководни видови 
риби. 
 

11 Содржина на предметната програма:  
Предметот рибарство ги изучува следните дисциплини: 
Водата како основна животна средина и нејзиното влијане врз живиот свет. 
Физичко хемиските карактеристики на водата 
Анатомските карактеристики на рибите 
Систематика на рибите 
Стопански значајни слатководни видови риби 
Размножување на рибите 
Организација на одгледување риби во Рибарски фарми –Рибници 
Затворени рециркулациони системи и кафезни фарми 
Добра производна пракса и профилакса во одгледувањето на риби. 
Транспорт на риби и репроматеријал 
 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

75 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(лабораториски 
аудиториски)семинари 
тимска работа 

    15  часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи         
 

16.2 Самостојни задачи        5 часови 

16.3 Домашно учење      25 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 

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 Ванѓел 
Стевановски 

Слатководно 
Рибарство 

Факултет за 
Биотехнички Науки 

2010 

 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

   Автор        Наслов          Издавач    Година 

1 Симо 
Ѓеорѓиев 

Клуч за 
Детерминација на 
рибите и Змиорките 

Трибина 1998 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет СВИЊАРСТВО 

2 Код МИ-709 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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 
 

IVгодина/ 
VIIсеместар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

3 

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. 

12  Методи за учење: Индивидуално  учење 

13 Вкупен расположлив фонд на 
време 

75 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 

15 часови 

16 Други форми наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи 5 часови 

16.3 Домашно учење 25 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            10 бодови 
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усна) 

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 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 Петар 
Нешовски 

Свињарство Универзитет Кирил 
и Методиј, Скопје 

1982 

2 Петар 
Нешовски 

Практикум по 
свињарство 

Универзитет Кирил 
и Методиј, Скопје 

1982 

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 

ЖИВИНАРСТВО 

2 Код МИ-710 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 

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 ЕКТС 
кредити 

3 

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 предметната програма: 
Стопанско значење на живината. Начини и системи на држење на 
живина.Доместификација и промени настанати со истата.Производни типови и раси 
кокоски.Производство,припрема и инкубација на јајца од живина.Технологија на 
одгледување на јарки и бројлери.раси и хибриди на мисиркии 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. 

12 Методи на учење:  Индивидуално  учење 

13 Вкупен 
расположлив 
фонд на 
време 

75 

14 Распределба 
на 
расоложливот
о време 

Наставниактивности: 
теоретска настава (предавања), вежби 
Други формина 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 

       15 часови 

16 Други форми 
наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи        5 часови 

16.2 Самостојни задачи 5 часови 

16.3 Домашно учење 20 часови 

17 Начиннаоценување 
Континуирано-преку колоквиуми или прекузавршнооценување 

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 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 100да 10 (десет) (A) 

19 Услови за 
потпис и 
полагање на 
завршен испит 

Редовнио тстудент може да отсуствува од настава или вежби 
најмногу трипати во текот на семестарот,а во спротивно нема 
право на потпис и полагање преку колоквиуми 
Студентите коишто не добиле потпис,имаат право да го 
полагаат предметот преку завршно оценување на 
предвидените испитни рокови,вотекот 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 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     



ЕЛАБОРАТ МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА I ЦИКЛУС 

149 

 

 
Прилог 
бр.3 

Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот 
предмет 

ГОВЕДАРСТВО 

 

2 Код МИ-711 

 

3 Студиска програма МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА 
 

4 Организатор на 
студиска програма 
(единица, односно 
институт, 
катедра,одел) 
 

 
Факултет за биотехнички науки 

5 Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6 Академска година / 
семестар 
 

IV година 
/VIIсеместар 

7 Број на ЕКТС 
кредити 

3 

8 Наставник  
Проф.Д-р Димче Китановски 

 

9 Предуслови за 
запишување на 
предметот 
 

Анатомија со физиологија на домашните животни, 
општо сточарство 
 

10 Целинапредметнатапрограма: 
Вовед на студентите во специјалното сточарство 
 

11 Содржинанапредметнатапрограма: 
Стопанскозначење на говедарството и биолошки особини на говедото, 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,Производство на млеко,Технологија на 
производство на месо,Селекција-прогенотестирање,Обезрожување на говедата, 
Производство на говеда за приплод, Матично сточно книговодство; 

12 Методи на учење: 
Индивидуално учење  

13 Вкупен расположлив 
фонд на време 

75 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 

15 
часови 
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16 Други форми 
наактивности 
 
 
 

16.1 Проектни задачи 3 часови 

16.2 Самостојни задачи 2 часови 

16.3 Домашно учење 25 
часови 

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 

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 
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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17. Список на наставен кадар 
 

 

Табела 7. Список на наставен кадар вработен на Факултетот за биотехнички 

науки - Битола 

 

Наставен кадар и асистенти вработени на Факултетот за биотехнички 
науки - Битола  

 

П Р О Ф Е С О Р И 

Ред. 
Број 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
Наставно-

научно 
звање 

ПРЕДМЕТИ 

1. 

 

Д-р Љупче Кочоски 

Декан 

 

редовен 
професор 

Пчеларство, 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  

2. 
Д-р Драги Петковски, 

продекан за настава 

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 

продекан за сораб. и 
развој 

редовен 
професор 

Говедарство, Општо сточарство, 
Зоотехника, Производство и преработка 
на живинско месо, Преработка на јајца 

4. 
Д-р Трајан Дојчиновски 

Продекан за финансии 

редовен 
професор 

Основи на економија, Менаџмент со 
квалитет, Претприемништво и бизнис, 
Статистика, Осигурување во 
агропрехранбената индустрија, 
Финансиски менаџмент, Агробизнис 
менаџмент, Анализа на работење 
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Ред. 
Број 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
Наставно-

научно 
звање 

ПРЕДМЕТИ 

5. 

Д-р Живко Јанкулоски 

раководител на II циклус 
студии при ФБН 

редовен 
професор 

Агроекологија, Поледелство, Фуражно 
производство, Зачински и лековити 
растенија, Вовед во растително 
производство, Амбалажирање и 
складирање на агропрехранбени 
производи, Екоамбалажа, Менаџмент на 
отпадни води 

6. Д-р Митре Стојановски 
редовен 
професор 

Свињарство, Основи за преработка на 
месо, Обработка на месо, Производство 
и познавање на месо, Вовед во 
производството и преработката на месо, 
Производство на готови јадења и 
деликатесни месни производи,  

7. Д-р Стефче Пресилски 
редовен 
професор 

Живинарство, Основи за преработка на 
млеко, Конзумно млеко и кисело млечни 
производи, Сирењарство и масларство, 
Производство на десертни сирења и 
млечни десерти, Вовед во производство 
и познавање на млекото, Вовед во 
производството и преработката на млеко 

8.  Д-р Вангел Стефановски 
редовен 
професор 

Рибарство, Исхрана на домашните 
животни, Преработка на риби, Споредни 
поризводи од анимални производи 

9. Д-р Џулијана Томовска 
вонреден 
професор

. 

Хемија I, Хемија II, Хемиско 
инструментални методи за контрола на 
анималните производи. 

10. 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 

11.  Д-р Мила Арапческа доцент 

Биологија, Клеточна биологија со 
хистологија, Биохемија, Стабилизација и 
стандардизација на агропрехранбените 
производи, Микробиологија на анимални 
производи 

12. Д-р Гордана Димитровска доцент 

Основи за преработка на млеко, 
Конзумно млеко и кисело млечни 
производи, Сирењарство и масларство, 
Производство на десертни сирења и 
млечни десерти, Вовед во производство 
и познавање на млекото, Вовед во 
производството и преработката на млеко 
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АСИСТЕНТИ 

Ред. 
Број 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
Наставно-

научно 
звање 

ПРЕДМЕТИ 

2. М-р Катерина Бојковска асистент 
Статистика, Управување во 
агроиндустријата и фармерското 
производство. 

3. М-р Николче Јанкуловски асистент 

Вежби и практична настава изведува по 
предметите: од областа на менаџмент во 
аграрот, финансиски менаџмент и 
сметководствен менаџмент. 

4. М-р Дијана Блажековиќ асистент 

Агроекологија, Поледелство, Фуражно 
производство, Зачински и лековити 
растенија, Вовед во растително 
производство, Амбалажирање и 
складирање на агропрехранбени 
производи, Екоамбалажа, Менаџмент на 
отпадни води 

5. М-р Елена Јошевска асистент 

Основи за преработка на месо, 
Обработка на месо, Производство и 
познавање на месо, Вовед во 
производството и преработката на месо, 
Производство на готови јадења и 
деликатесни месни производи 

6. 
М-р Весна Карапетковска 
Христовска 

асистент 
Говедарство, Општо сточарство, 
Зоотехника, Пчеларство, Исхрана на 
домашните животни, Рибарство 

7. М-р Билјана Трајковска 
помлад  

асистент 

Пчеларство, 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 
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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  

 

П Р О Ф Е С О Р И 

Ред. 
Број 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
Наставно-

научно 
звање 

ПРЕДМЕТИ 

1. 

 

Д-р  Јованка Тутеска 

 

 

редовен 
професор 

Биохемија, Стабилизација и 
стандардизација на агропрехранбените 
производи 

2. 
Д-р Виолета Маневска 

 

редовен 
професор

. 

Математика, Информатика, Информатика 
и Информациони системи во 
биотехниката 

3. 

 Д-р Виолета Паноска 
Бошкоска 

 

редовен 
професор 

Проектен менаџмент 

4. 
Д-р Никола Пациновски 

 
доцент Овчарство и козарство 

5. Д-р Јосиф Талевски 
редовен 
професор 

Стопански систем и економска политика, 
Евроинтеграции 

6. Д-р Пеце Николовски 
редовен 
професор 

Сметковотство 

7. Благој Георгиевски доцент Аграрна политика 

8. 
М-р Елена Китановска 
Ристеска 

лектор Англиски јазик I, Англиски 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 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 магистар 

Подрачје Поле Област 

Медицински науки 
Ветери

на 

Биотехнологја во 

репродукција 

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Биомедицина и 

здравство 

Ветерин

арна 

медицин

а 

Биотехнологија во 

репродукцијата 

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 професот 

 

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 
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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 

1. Сигурносни и безбедносни системи 
Преработка на анимални 

производи 

2. 
Репродукција на домашните 

животни 
Фармерско производство 

3. 
Објектииопремавофармерскотопро

изводство 
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. 

Trojacanec P., 
Dovenski T., 
KočoskiLj., 
TrojacanecSnjezana 
and Najkov V.,  

Claw disorders on daity farms 
in R. Macedonia – evident but 
not understood problem, 

(2006) Slovenian 
Veterinary 
Research vol. 43 
supl. 10. 234 

2. 

T. Dovenski, P. 
Trojacanec, Lj. 
Kočoski, K. Popovski, 
V. Petkov, B. Atanasov 

Effect of norgestomet on 

successful resumption of 

ovarian activity in postpartum 

non-cyclic dairy cows, 

(2006) 
Reproduction in 
Domestic Animals, 
Vol. 41 No 4, p. 
353.  

 

3. 

T. Dovenski, 
P.Trojacanec, Lj. 
Kočoski, V.Petkov, 
K.Popovski, 
SnjezanaTrojacanec,  

 

Efficiency of Beta-Carotene for 

treatment of ovarian disorders 

in dairy cows, 

(2007) 

Reproduction in 

Domestic Animals, 

Vol. 42, No 2, p. 

116, September, 

4. 
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. 

5. 

I. Medugorac, Claudia 
E. Veit-Kensch,  
JelenaRamljak,   
M. Brka, 

Conservation priorities of 

genetic diversity in 

domesticated meta-

(2011) Ecology 

and Evolution 

Volume 1, Issue 3, 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ece3.2011.1.issue-3/issuetoc
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BožidarkaMarković,   
S. Stojanović, H. 
Bytyqi,  
Lj. Kochoski, K. Kume,  
H.P. J. Bennewitz, M. 
Förster 

populations: A study in taurine 

cattle breeds 

pages 408–420 

 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-JPCRUsing Local 
Resources for Microregional 
Development – Sustainable 
Agribusiness and Tourism in the 
Southern Balkans“ 
 

Од 2010 –  

2.    

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. 

LjupčeKočoski, 
ToniDovenski 

 

ULTRASONOGRAPHIC 

DIAGNOSTICS OF 

REPRODUCTIVE 

DISORDERS IN COWS 

9. 

SymposiumonVeterin

aryClinicalPathologya

ndTherapy 

“ClinicaVeterinaria” 

Palic, Serbia (2007) 

2. 

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, 
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BAN, 18-19 February, 

Sofia, Bulgaria(2009) 

3. 
Билјана Трајковска, 

Љ. Кочоски, 

Имплементација на 

НАССР системот во 

краварска фарма, II. 

Научна 

Конференција за 

квалитет и 

Безбедност на 

храната, Битола, 

стр. 157-160 (2010) 

4. 

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) 

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, 

2nd 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 45 

11.2 Магистерски работи 1 

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. 

T. Dovenski, P. 

Trojacanec, Lj. 

Kočoski, K. Popovski, 

V. Petkov, B. Atanasov 

 

Effect of norgestomet on 

successful resumption of 

ovarian activity in 

postpartum non-cyclic 

(2006) Reproduction in 
Domestic Animals, Vol. 
41 No 4, p. 353.  
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dairy cows, 

2. 

T. Dovenski, 
P.Trojacanec, Lj. 
Kočoski, V.Petkov, 
K.Popovski, 
SnjezanaTrojacanec,  

 

 

Efficiency of Beta-

Carotene for treatment of 

ovarian disorders in dairy 

cows, 

(2007) Reproduction 

in Domestic Animals, 

Vol. 42, No 2, p. 116, 

September, 

 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.     

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 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 

Биотехнички науки 
Добиточно 

производство 
Агроекономија 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки 
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. 

број 
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. Маркетинг на анимални производи Преработка на анимални производи  

 4. 
Пазар и промет на агроиндустриските 

производи 
Менаџмент во биотехниката 

 5. 
Маенаџмент на човецките ресурси во 

агропрехранбената индустрија 

Менаџмент во биотехниката 

Преработка на анимални производи (изборен) 

 6. Менаџмент на фарми Фармерско производство 

 7. Маркеттинг на земјоделските производи Фармерско производство 

 8. 
Трошоци и цени на сточарските 

производи 
Фармерско производство (изборен) 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 
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1. 

Применети методи и модели на 

операционите истражувања во 
фармерското производство 

Фармерско производство 

2. 
Трошоци и цени на анималните 

производи 
Преработка на анимални производи 

3. 
Организација и менаџмент на трговски 

друштва 

 

Менаџмент во биотехниката 

4. Трошоци и цени Менаџмент во биотехниката 

5. 
Маркетинг и комерцијални стратегии во 

Т.Д. 
Менаџмент во биотехниката 

6. Економика на аграрот Фармерско производство 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

     

10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
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 

Macedonia”, 

Me|unaroden nau~en sobir 

”Vlasinsko jezero 2008"na 

tema:”Nauka i selo" , 

Vlasotnice – Vlasinsko jezero  

Septemvri 2008 godina; 

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) 
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Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Универзитет “Св. Климент 

Охридски” 

ФБН-Битола 

Темпуспрограма:„Restructurati

on 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) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

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) 

Ред. 

број 
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. 
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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. 

Bojkovska  K.  

 ”Vrednosta na lo{iot 
kvalitet vo prerabotkata na 
mleko i proizvodstvo na 
mle~ni proizvodi",  

 

Stru~no sovetuvawe - 

”Kvalitetot - osnova za 

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 
  

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 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 

Биотехнички науки 

Добит

очно 

произв

одство 

Агроекономија 

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Техничко-

технолошки науки 

Технол

огија 

на 

прехра

нбени 

произв

оди 

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 

технологија на месо и 

месни преработки 

 

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 
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Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1. Општо сточарство Фармерско производство 

2. Говедарство Фармерско производство 

 
3 Зоотехника 

Преработка на анимални 

производи 

 4 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. Селекција Фармерско производство 

2. 
Производство на месни конзерви и 

готови јадења 

Преработка на анимални 

производи 

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. 

Arapčeska M., 

Jankuloski Ž., 

Kitanovski D 

Application of antibiotic 

screening test in evidencing the 

presence of ß-lactams and 

tetracyclines residues in milk 

III Symposium 

“Agriculture and 

Local 

Development”, 

Vrnjacka Banja, 

Serbia, (2007) 

2. 

Hajrulai – Musliu Z., 

Arapčeska M., 

Sekulovski P., 

Dimitrievska-Stojković 

E., Stojanovska – 

Dimzovska B., 

Kitanovski D. 

Antioxidative Effects of 

Butylated Hydroxytoluene 

(BHT) on Fatty Acids 

Composition of Milk 

38th Croatian Dairy 

Experts 

Symposium, 

Lovarn, Croatia, 

(2008) 

3. 

Svetiev N., Popovska 

V., Tuteska J., 

Arapčeska M., 

Jankuloski Z., 

Kitanovski D. 

Biochemical Composition and 

Nutritive Value of Sterilized 

Milk from Different Dairy 

Manufactures. 

(2008): The 38th 

Croatian Dairy 

Experts 

Symposium. 

Lovarn, Croatia, 

(2008) 

4. 

Popovska V., Svetiev 

N., Tuteska J., 

Arapčeska M., 

Jankuloski Z., 

Comparative Analysis of Some 

Biochemical Parameters of 

White Soft Cheese from 

Different Dairy Manufactures. 

The 38th Croatian 

Dairy Experts 

Symposium. 

Lovarn, Croatia, 
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Kitanovski D (2008). 

5. 

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): 

 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 
microregional development 
sustainable agribusiness and 
tourism in the southern Balkans” 

Tempus Project JP 159143 

 

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) 

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.    
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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 2 пати член 

на комисија 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 
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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 година 

3. Степен на 

образование 
VIII - доктор на науки 

4. Наслов на научниот 

степен 
Доктор на науки на менаџмент 

5. 

Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал 

со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на 

науки 
2001 

Институт за 

социолошки и 

политичко - 

правни 

истражувања, 

УКИМ Скопје 

   

   

6.  Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Економски 

науки 
Финансии 

7 

Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Организациони 

науки и 

управување 

(менаџмент) 

Организациони 

науки и 

управување 

(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,  

статистика, 

претприемништво, 

применета економија и 

менаџмент со квалитет 

 

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, Основи на 

економија, Агробизнис 

менаџмент, Финансиски 

менаџмент, Управување 

со квалитетот, 

Претприемништво и 

Менаџмент во биотехниката,  

Преработка на анимални 

производи,  

Фармерско производство 
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бизнис, Анализа на 

работењето, Осигурување 

во земјоделството и 

агропрехранбената 

индустрија 

2.   

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 во 

агроиндустрискиот 

комплекс,  Менаџмент со 

инвестициите, Системи за 

управување со квалитетот 

на храната 

Квалитет и безбедност на храна 

од животинско потекло, Факултет 

за биотехнички науки - Битола 

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. 

К. Петковска,  

Н. 

Јанкуловски,  

Т. Дојчиновски  

и   

М. Арапческа 

Значај  агроекономске науке 

и образовања у развоју 

агропривреде Републике 

Македоније” 

Симпозиум на 

агроекономистите 

со меѓународно 

учество по повод 

45 години на 

отсекот за 

агроекономија, 

Белград, 

Октомври 2008 

година 

2. 

Дојчиновски Т., 

Петковски Д., 

Петковска К.,  

Н. Јанкуловски 

Агропредузетништво и 

његова прихваченост од 

стране надлежних органа 

Републике Македоније 

XII советување за 

биотехнологија во 

организација на 

Агрономскиот 

факултет во 

Чачак, 2007 

година 
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3. 

Петковска К., 

Јанкуловски 

Н., Петковски 

Д., Дојчиновски 

Т. 

Можности за извоз на млеко 

и млечни производи од 

Република Македонија 

III Симпозиум на 

сточарство со 

меѓународно 

учество, ЈНУ 

Институт за 

сточарство, 

Охрид, 2007 

година 

4. Т.Дојчиновски 

Прилагодување на 

земјоделско-прехранбениот 

сектор на Република 

Македонија кон заедничката 

земјоделска политика на ЕУ 

III – та 

интеркатедарска 

средба на 

агроекономистите 

од поранешниот 

Југословенски 

простор 

(Земјоделството 

во услови на 

пристапување кон 

CAP, Охрид, 

септември 2009 

година 

 

 

 

 

  

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти 

(до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Факултет за 

биотехнички 

науки - 

Битола, 

TEMPUS 

проект 

“Using local resources for 

microregional development - 

sustainable agribusiness and 

tourism in the southern 

Balcans” - активно учество 

во Институт за туризам - 

Малта 

2011 

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Трајан 

Дојчиновски 
Статистика 2007 
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Василка 

Поповска 

2. 
Трајан 

Дојчиновски 
Основи на економија 2008 

3. 

Трајан 

Дојчиновски 

Катерина 

Петковска 

Статистика - збирка на 

решени задачи 
2005 

4. 
Трајан 

Дојчиновски 

Осигурување во 

агропрехранбената 

индустрија 

2010 

5. 
Трајан 

Дојчиновски 

Осигурување во 

земјоделството 
2005 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Трајан 

Дојчиновски, 

Анета 

Масалковска 

Социјалните ефекти 

предизвик од 

европската интеграција 

ИССПИ - Скопје, 2008 

2. 
Трајан 

Дојчиновски 

Менаџмент со ризиците 

во земјоделството и 

состојба со 

осигурувањето 

УКЛО - Битола, 2008 

3. 
Трајан 

Дојчиновски 

Потреба од 

осигурување на 

животните од поедини 

ризици и видови на 

осигурувања 

ЈНУ Институт за 

сточарство, Охрид, 

2007 

4.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 
11.1 

Додипломски 

работи 
50 

11.2 Магистерски работи 2 

11.3 Докторски работи 2 - член 

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.    
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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 наставана 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 магистар 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки 

Растит

елно 

произв

одство 

Индустриски 

растенија 

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки 

Растит

елно 

произв

одство 

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 

Индустриски растенија 

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 
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1. Поледелство Фармерско производство 

2. Фуражно производство Фармерско производство 

 
3 Зачински и лековити растенија 

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 

 
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 научноистражувачката 

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.   

2.  
 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 

Arapčeska M., 

Tuteska J., 

Jankuloski Ž., 

Jankulovski N. 

Efects of 7-Thia-Oxoguanosine 

on Haematological Parameters 

of Peripheral Blood in Wistar 

Rats 

(2007): Clinical 

Chemistry and 

Laboratory 

Medicine. Vol. 45, 

Special 

Supplement, Vol. 

45, pp: 110 

2. 

Arapčeska M., Jolivet-

Gougeon A., Barloy-

Hubler F., Tuteska J., 

Jankuloski Z., 

Gracieux P. 

Microarray Analysis of 

Salmonella enterica 

Typhimurium SL1344 Gene 

Expresion in Response to 

Oligotrophic Stress 

(2007): Clinical 

Chemistry and 

Laboratory 

Medicine. Vol. 45, 

Special 
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Supplement, pp: 

298 

3. 

Arapceska M., Jolivet-

Gougeon A., Barloy-

Hubler F., Tuteska J., 

Jankuloski Z., 

Gracieux P. 

Microarray Analysis a New 

trend in Clinical Research 

(2008): Clinical 

Chemistry and 

Laboratory 

Medicine Vol. 46, 

Special 

Supplement, pp: 

415 - 416 

4. 

Arapceska M., Hajrulai 

– Musliu Z, 

Jankuloski Z., 

Jankulovski N. 

Functional Properties of 

Bioactive Compounds of Milk 

Fat 

(2009): Milk 

Conference Wien. 

Austria. Book of 

Abstract. pp: 104 

5. 

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 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до 

пет) 

Ред. 

број 
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 for 
microregional development 
sustainable agribusiness and 
tourism in the southern Balkans” 

Tempus Project JP 159143 

 

2009-2012 

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Јанкулоски Ж., 

Муминовиќ Ш., 

Зачински и лековити 

растенија – производство 

Универзитет “Св. 

Климент Охридски” – 
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Арапческа М. и употреба 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. 

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 
7 пати член во комисии за одбрана на 

магистерски труд 

11.3 Докторски работи 
3 пати член на комисии за одбрана на 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. 
Jankuloski Ž., 
Arapčeska M., 
Dimitrovska G. 

Zavisnost prinosa ukupnog 
šećera od režima 
navodnjavanja i đubrenja 
šećerne repe u Pelagoniji 

(2006):  XI 
Savetovanje o 
Biotehnologiji. Čačak, 
Srbija 

2. 

Jankuloski Ž., 
Arapčeska M., 
Dimitrovska G 

Zavisnost prinosa kristalnog 

šećera od režima 

navodnjavanja i đubrenja 

šećerne repe u Pelagoniji 

(2006): XI 

Savetovanje o 

Biotehnologiji 

3. 

Jankuloski Ž., 

Arapčeska M., 

Jankulovski N. 

Uticaj različitih režima 

navodnjavanja i đubrenja na 

dinamiku formiranja lisne 

(2007): XII 

Savetovanje o 

biotehnologiji sa 
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površine šećerne repe međunarodnim 

učešćem 

4. 

Popovska V., Svetiev 

N., Tuteska J., 

Arapčeska M., 

Jankuloski Z., 

Kitanovski D. 

Comparative Analysis of 

Some Biochemical 

Parameters of White Soft 

Cheese from Different Dairy 

Manufactures 

(2008): 38th Croatian 

Dairy Experts 

Symposium. Lovarn, 

Croatia. Book of 

Abstracts 

5. 

Svetiev N., Popovska 

V., Tuteska J., 
Arapčeska M., 
Jankuloski Z., 
Kitanovski D. 

Biochemical Composition 

and Nutritive Value of 

Sterilized Milk from Different 

Dairy Manufactures 

(2008): 38th Croatian 

Dairy Experts 

Symposium. Lovarn, 

Croatia. Book of 

Abstracts. pp: 104-

106 

6. 

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. Book of 

Abstracts. pp: 88 

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 

Arapčeska M., 

Jankuloski Ž., 

Kitanovski D 

Application of antibiotic 

screening test in evidencing 

the presence of ß-lactams 

and tetracyclines residues 

in milk 

III Symposium 

“Agriculture 

and Local 

Development”

, Vrnjacka 

Banja, Serbia, 

Proceedings. 

pp: 233-238 

2007 

2. 

Arapčeska M, Hajrulai 

– Musliu Z, 

Dimitrievska-Stojković 

E, Stojanovska – 

Dimzovska B, 

Jankuloski Z 

Environmental and health 

impacts of pesticides 

XI 

Savetovanje o 

Biotehnologij, 

Čačak, Srbija. 

Zbornik 

radova, Vol. 

11 (11 – 12) 

2009 
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knjiga I, pp: 

233 – 237. 

 

3. 

Tuteska J., Stojkovski 

V., Arapceska M, 

Jankuloski Z, Petreski 

F.  

Significance of IgE in 

Allergy Testing 

18th BCLF, 

Tirana, 

Albania 

2010 
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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 15.09.1951 

3. Степен на 

образование 
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 

Подрачје Поле Област 

4.08 4 
40800/40801/40802/40804/40805/ 

40806/40807/40808 

7 
Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

4.08 4 
40800/40801/40802/40804/40805/ 

40806/40807/40808 

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, 

4.08 

 Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и 

третиот циклус на студии 
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9. 

 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на 

студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Производство и познавање на 

месо 

Преработка на анимални производи, 

Факултет за биотехнички науки 

2. Обработка на месо 
Преработка на анимални производи, 

Факултет за биотехнички науки 

 3. Преработка на месо 
Преработка на анимални производи, 

Факултет за биотехнички науки 

 4.  
Готови јадења и деликатесни 

месни производи 

Преработка на анимални производи, 

Факултет за биотехнички науки 

 5.  
Неконвенционални извори на 

месо 

Преработка на анимални производи, 

Факултет за биотехнички науки 

 6.  Свињарство Фармерско производство 
 Факултет за биотехнички науки 

 7.  Основи за преработка на месо Фармерско производство 
 Факултет за биотехнички науки 

 8.  
Вовед во производството и 

преработката 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. 
Нови технологии во 

преработката на месо 
Преработка на анимални производи 

2. 
Додатоци во производите од 

анимално потекло 
Преработка на анимални производи 

 3.  Селекција Фармерско производство 

 4. 
Избрани технологии за 

преработка на месо 
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.   
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2.  
 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Stojanovski M,      

Kuzelov A., 

Radevska M., 

Šambevska K.,     

Koćovska M 

Učešće osnovnih delova u 

polutki zaklanih svinja 

dobijenih ukrštanjem velikog 

jokšira I švedskog landrasa 

Institut za higijenu I 

tehnologiju mesa – 

Beograd,2011 

2. 

B.Jordanovska, 

A.Kuzelov, 

M.Stojanovski, 

V.Pelivanoska, 

M.Jordanoski, 

Z.Gacovski 

‘’Chemical composition and 

trace elements of the 

muscular tissue of ostrich 

(STRUTHIO CAMELUS) from 

Veles reffion R.Macedonia’’ 

University of Food 

sciences, Plovdiv, 2011 

3. 

F.Panevska, 

A.Kuzelov, 

M.Stojanovski, 

T.Angelkova 

’Impact of meat consumption 

on lipid status in humans’’ 

University of Food 

science , Plovdiv, 2011 

4. 
Кузелов А. 

Стојановски М. 

Учешче маса мишича  

М. Semimembranosus и м. 

Sемitendinosus у трупова и 

бутова код свиње расе 

даланд 

Agronomski fakultet 
Čacak, Srbija;2010 
 

5. 

Milevska Elena, 

Stojanovski M., 

Kozarovski N. 

Kitanovski D. 

 

 

Some carcass traits of Balkan 

goat and kid meat of its 

crosses. 

Prvi casopis o mesu, Br. 
2,  
XII-2010, Zagreb, 
Hrvatska 
 

 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 Projec JP 
159143 (2009-2012)  
 

2.    

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. 

M.Radevska, 

M.Stojanovski, 

Kuzelov 

A.,Šambevska 

K.,Koćovska M. 

Tradicionalna tehnologija 

proizvodnje domaće 

kobasice u okolini 

Prespanskog jezera u 

Mekedoniji 

Institut za higijenu I tehnologiju 

mesa – Beograd,2011 

2. 

Koćovska M, 

M.Stojanovski, 

Šambevska K., 

M.Radevska 

Uticaj konzumiranje 

mesa na BMI kod 

različitih grupa odraslih 

ljudi  

Institut za higijenu I tehnologiju 

mesa – Beograd,2011 

3. 

Šambevska K., 

M.Stojanovski, 

Koćovska M., 

M.Radevska, 

Potražnja I potrošnja 

svinjskog, goveđeg I 

živinskog mesa u toku 

sedmice u Makedoniji 

Institut za higijenu I tehnologiju 

mesa – Beograd,2011 

4. 

M.Stojanovski, 

N.Hristovski, 

M.Radevska 

Nutrition and health 

aspects of the use of 

meat and meat products 

 Agrosym -  Johorina ,2011 
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5. Stojanovski.M., 
E.Milevska 

Uticaj tehnoloskih 

postupaka na 

bezbednost mesa i 

proizviodi od mesa 

Agronomski fakultet Cacak, 
Srbija;2008 
 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 138 

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.    

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/ 

Година 
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          конференција 

1.     

2.     

3.     

  4.      
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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 Стефче Пресилски 

2. Дата на раѓање 25.08.1952 

3. Степен на 

образование 
VIII – Доктор на науки 

4. Наслов на научниот 

степен 
Доктор на земјоделки науки 

5. 

Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал 

со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор  на 

земјоделски 

науки 

2002 

Земјодески 

факултет-

Универзитет 

Св.Кирил и Методиј - 

Скопје 

Магистер на 

земјоделски 

науки 

1980 

Земјодески 

факултет-

Универзитет 

Св.Кирил и Методиј - 

Скопје 

Дипл.земјодеск

и инженер 
1975 

Земјодески 

факултетУниверзите

т Св.Кирил и Методиј 

-Скопје 

6.  Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Земјоделски 

науки 
Сточарство Агроекономија 

7 

Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Техничко -

технолошки 

науки  

Технологија  

на 

прехрамбен

и производи 

Технологија 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 

Редовен професор –

технологија на млеко и 

млечни производи 

                    

9. 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и 

третиот циклус на студии Производство и познавање на млеко,Конзумно 

млеко и киселомлечни производи,неконвенционални извори на млеко, 

Сиренарство и масларство,Вовед во производство и преработка на 

млеко,Производство на десертни сирења и млечни десерти 
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9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на 

студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Производство и 

познавање на млеко 

Преработка на анимални 

производи 

2. 
Неконвенционални извори 

на млеко 

Преработка на анимални 

производи 

 
3. 

Конзумно млеко и 

киселомлечни производи 

Преработка на анимални 

производи 

 
4. 

Сиренарство и 

масларство 

Преработка на анимални 

производи 

 

5. 

Производство на 

десертни сирења и 

млечни десерти 

Преработка на анимални 

производи 

 
6. 

Вовед во производство и 

преработка на млеко 
Менаџмент во биотехниката 

 
7. 

 Основи за преработка на 

млеко 
Фармерско производство 

 8. Живинарство Фармерско производство 

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 

Преработка наанимални 

производи 

2. 

Технологии за 

производство на мечни и 

кондензирани сушени 

производи 

Преработка на анимални 

производи 

 
3. 

Безбедносни системи во 

млекарската индустрија 

Преработка на анимални 

производи 

 
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 
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1. 

Џ. Томовска, 

Н. 

Христовски, 

Н. Томовска, 

Н. Пресилска, 

С. 

Пресилски 

“Investigations of milk 

peptides, food industry, milk 

and dairy products” 

Јournal of chemist 
and technologist 
association Vol. 17, 
(3-4) 75-81, 
Belgrad,2006 
 

2. 

С. 

Пресилски, 

Д. 

Китановски, 

М. 

Стојановски, 

Џ. Томовска, 

Н. Пресилска 

“ Variations of acidity and the 

number of viable bacterial cells 

during fermentation and 

storage of traditional and fruit 

goat milk yogurts” 

Journal of chemist 
and technologist 
association Vol. 17, 
(3-4) 22-28, 
Belgrad,2006 
 

3. 

В. Пејовски, 

С. 

Пресилски 

“Yogurt – the top health food” 

Симпозиум на 

млади учени, 

Пловдив, Р. 

Бугарија,2007 

4. 

С. Бандевска, 

С. 

Пресилски 

“ Importance and utilization of 

colostrums” 

Симпозиум на 

млади учени, 

Пловдив, Р. 

Бугарија,2007 

5. 

 

Б. Павловска, 

С. Пресилски 

 

“Lactose intolerance 

(diagnosis, causes and 

treatman)” 

Симпозиум на 

млади учени, 

Пловдив, Р. 

Бугарија,2007 

 

 6. 
М. Богоевска, 

С. Пресилски 

“camel milk – the next big 

thing” 

Симпозиум на 

млади учени, 

Пловдив, Р. 

Бугарија,2007 

 

  

Е. 

Ковачевска, 

С. Пресилски 

“Butter making technology from 

pasteurized and 

nonpasteurized cream 

Симпозиум на 

млади учени, 

Пловдив, Р. 

Бугарија,2007 

 

  

. Владимир, 

П.Панде, 

Т.Дејан, 

С.Велина, 

К.Кире, 

Ч.Игорче, 

П.Стефче 

“Dinamics of basic tehnological 
parameters for yought with 
additives obtained by goat 
milk”. 
 

Симпозиум на 

млади учени, 

Пловдив, Р. 

Бугарија,2007 

 

  

Д. Тромбева, 

С. Пресилски, 

Н. 

Николовски 

“Влијанието на пребиотикот 

Equacia XB врз стабилноста 

на Bifidobacterium bifidus во 

ферментиран млечен 

производ 

Вол XIV (2) , 
Медикус - 
ISSN1409-6366, 
UDC61 Dhjetor.2011 
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Џ. Томовска, 

С. 

Пресилски, 

Н. Ѓорѓиевски 

“ Spectrophotometric method 

for determining the enzymatic 

activity of angiotensin-

converting enzyme in dairy” 

Pakistan Veterinary 

Journal (PVJ),Volume 

No31,issue No4, 

2011 ( IN PRESS) 

 

  

Џ. Томовска, 

М. 

Неделкова, К. 

Стојковска, С. 

Пресилски, 

“Detrmination of persistent 

organochlorine pesticides in 

drinking water using LLE and 

GC/ECD” EHEDG 

World Congress on 
Hygienic Engineering 
& Design 2011 - 
Macedonia 
 

 10.

2 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти 

(до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.  

Using Local Resources For 
microregional - Sustainabll 
Agribusines and Tourism in the 
Southeran Balkans 
 

159143-Tempus-1- 

2009-1- HU-

Tempus-JPC,2009-

2012 

2. 

Проф.д-р 

Стефче 

Пресилски 

Едукација на помошен и 

наставнички кадар за 

имплементација на 

технологија на одгледување 

на ноеви 

Биро за развој на 

образованието, 

МОН , 2008 

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

3 
Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Стефче 

Пресилски 

Конзумно млеко и 

киселомлечни 

производи 

Факултет за 

биотехнички науки, 

2005 

2. 
Стефче 

Пресилски 

Неконвенционални 

Извори на млеко 

Факултет за 

биотехнички 

науки,2005 

3. 
Стефче 

Пресилски 

Производство на 

сирење и путер 

Факултет за 

биотехнички науки, 

2004 

4.    

5.    

10.

4 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    
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3.    

4.    

5.    

11

. 
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.

1 

Додипломски 

работи 
150 дипломски работи 

11.

2 

Магистерски 

работи 
1 

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

. 

бро

ј 

Автор Н     Наслов Издавач / година 

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

. 

бро

ј 

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.     

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 ВАНЃЕЛ  СТЕВАНОВСКИ 

2. Дата на раѓање 13.02.1950 

3. Степен на образование 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 

Дип.инг.агроном 1975 

Земјоделско 

Шумарски 

Факултет Скопје 

Магистер 1982 

Пољопривредни 

факултет 

Свеучилиште  

Загреб 

Доктор 2000 

Факултет за 

ветеринарна 

медицина 

Београд 

6.  

Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистар 

Подрачје Поле Област 

Рибарство 

Слатково

дно 

рибарств

о 

Салмониди 

7 Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

Ветеринарни 

науки 
 Биологија 

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 

ФБН - Битола 

Универзитетски 

професор 

Циприниди, 

Технологија на месо, 

Исхрана и диететика 

на животните. 

 

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 

- Споредни производи од 

анимално потекло 

Преработка на Анимални 

Производи 

2. Рибарство Фармерско Производство 
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Исхрана на Домашните 

Животни 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на 

студии 

Ред. број Наслов на предметот 
Студиска програма / 

институција 

1. 
Современи технологии во 

преработката на риби 

Преработка на Анимални 

Производи 

2. Патологија на исхраната 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.  
 

 

1

0. 
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(Stevano

vski) 

Македонска 

земјоделска 

ревиј1-2, 47-

54, Скопје 

2. 

Стевановски.В., 

Христовски.Н., 

Томовска. Џ., 

Китановски.Д., 

Петковски.Д. 

Морфометријске и 

производне 

карактеристике златне 

пастрмке 

Oncorchyncus mykiss 

3ta Меѓународна 

конференција 

Рибарство 1-3 фебруар 

2007 Београд. 

 

3. 

Ефремов.Г.,Апостол

ски.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. 

Frekuencies of the 

breaks and gap-type 

changes on the carp 

Cyprinus carpio L. 

(Cyprinidae) as an 

Kongres 

balkanska 

fauna 

BIOECCO 2., 

16-20,  
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indicatorf the presence 

of genotoxic 

contamination. 

Ohrid  

5. 

Стевановски.В. 

 

 

Macedoniche 

Subwasserfischeri von 

1990 bis 1997. 

Fisher&Tech

wirt, No 8/99, 

312-313 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти 

(до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 

Ефремов.Г., 

Апостолски.К., Чадо.И., 

Стевановски.В. 

Цитогенетски и 

производни 

карактеристики на 

Охридската пастрмка 

МАНУ – 

Центар за 

Нови 

Технологи

и 

2. 
Стевановски.В., 

Христовски.Н.  

Рибите и нивните 

паразити во Дојранското 

езеро 

Министерс

тво за 

Образован

ие и наука 

3. 
Стевановски.В. 

Фиштер.С. 

Македониум 

Споредбени Истражувања 

на цитогенетските 

карактеристики на 

златната пастрмка  и 

пастрмките во Р.Србија 

Факултет 

за 

ветеринар

на 

медицина 

Београд 

4.    

5.    

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 
Стевановски 

Ванѓел 
Слатководна Рибарство 

Факултет за 

Биотехнички 

Науки 

Битола 

2. 

Стевановски 

Ванѓел 

Весна 

Карапетрова- 

Христова 

Технологија на 

преработка и 

конзервирање на риби 

Факултет за 

Биотехнички 

науки  

Битола 

3. 
Стевановски 

Ванѓел 

Слатководно рибарство 

240-270 (Специјално 

Сточарство) 

Наша Книга   

Скопје 

4. 
Стевановски 

Ванѓел 

Слатководно Рибарство 

Второ дополнето издание 
ФБН- Битола 

5.    
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10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

1

1. 
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи Менторство на 21 дипломски работи 

11.2 Магистерски работи Ментор на еден магистерски труд 

11.3 Докторски работи Ментор на еден докторски труд 

1

2. 

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 

Ре

д. 

бр

ој 

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 

Ре

д. 

бр

ој 

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        

 

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 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 анимални 

производи  ФБН 
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3.  

Хемиско инструментални методи за 

контрола на анимални производи 

Преработка на анимални 

производи ФБН 

 

4.  Хемија 

Учители и воспитувачи I 

циклус –  

Педагошки факултет 

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.   

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. 

J. Tomovska, N. 
Hristovski, N. 
Tomovska, Z. 
Vojnovska;  
 

Investigation on Activity 

Enzime Alkaline Phosphatase ( 

ALP, AP) in storage serum. 

Journal of Ultra 
Scientist of 
Physical 
Sciences Vol. 
19(3) 2007, 
Bufalo, India, 

2. 

Julijana Tomovska, 
Nikola Gjorgievski, 
Stefce Presilski,  
Natalija Tomovska;  
 

Chemical analysis of probiotic 

yoghurt in the manufacturing 

process. 

Prehrambena 

industrija, 

Casopis za 

proizvodnju, 

tehnologiju, 

bioinzenjerstvo i 

marketing Vol.21 

(1-2), 109-113, 

2010, Beograd 

3. 

J. Tomovska, Z. 
Stojanoski, 

N.Tomovska;   
 

ACE  inhibitory peptides in 

fermented milk products and 

arterial blood pressure 

Journal of Ultra 
Scientist of 
Physical 
Ssciences Vol 22 
(3), 661-674 
(2010)  
 

4. 

J.Tomovska, 
N.Gruevska, 
N.Tomovska;  
 

Optimization of active acidity 

for peptides derivation in the 

production of fermented milks; 

Journal of 
engineering & 
processing 
management, An 
Internattion 
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Journal Volume 
2, No.1,2010 ( 55-
69) 
 

5. 

Julijana Tomovska, 

Marta Nedekova, 

Katerina Stojkovska, 

Stefce Presilski;  

Determination of persistent 

organochlorine pesticides in 

drinking water using LLE and 

GC/ECD. 

Hygienic 

Engineering and 

Design UDC 

628.1.033:632.95.

028]:543.544.3;10

9-112 (2011) 

 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.    

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. 

Dzulijna Tomovska, 
Nikola Hristovski, 
Stefce Presilski, 
Natalija Tomovska,  
 

Ishrana kao factor koji utice 

na hemiski sastav mleka;  

Prehrambena 
industrija, Casopis 
za proizvodnju, 
tehnologiju, 
bioinzenjerstvo i 
marketing Vol. 19, 1-
2, 2008, Beograd 
 

2. 

Julijana Tomovska, 
Nikola Gjorgievski, 
Stefce Presilski,  
Natalija Tomovska;  
 

Chemical analysis of 

probiotic yoghurt in the 

manufacturing process. 

 Prehrambena 
industrija, Casopis 
za proizvodnju, 
tehnologiju, 
bioinzenjerstvo i 
marketing Vol.21 (1-
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2), 109-113, 2010, 
Beograd 
 

3. 

Julijana Tomovska, 
N.Hristovski,N.Tomo
vska,b.Bogdanova,P
opov; 
 
 

ACE inhibitory peptides in 

fermented milk product-

joghur 

Milchkonferenz 

2009; Wien,17/18  

4. 

J. Tomovska, Z. 

Stojanoski, 

N.Tomovska; 

ACE  inhibitory peptides in 
fermented milk products 
and arterial blood pressure 
 

Journal of Ultra 

Scientist of Physical 

Ssciences Vol 22 (3), 

661-674, (2010) 

5. 
N. Gorgievski, J. 

Tomovska 

Определување на млечна 

и лимонска киселина во 

лабораториски приготвен 

јогурт  

Society of young 

chamists and 

technologists of 

Macedonia  SCTM, 

2011 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 10 

11.2 Магистерски работи 3 

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.    

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 

Год

ина 
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1.     

2.     

3.     

 
 



ЕЛАБОРАТ МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА I ЦИКЛУС 

199 

 

 
 
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 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 

техничко-

технолошки 

науки 

енергети

ка 

Mотори со внатрешно 

согорување 

7 
Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

техничко-

технолошки 

науки 

машинст

во 

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 

 

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 биотехнички науки-Битола 
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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 

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 

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 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.  
 

 

1

0. 
Селектирани резултати во последните пет години 

10.

1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Вангелица 

Јовановска,Ми

 Еколошки 
биоенергетски систем 
составен од пластеник, 

Земак, Охрид, 2006 
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ле 

Димитровски 

дигестор за биогас и 
мотор СВС 

2. 

Vangelica 

Jovanovska, 

Nikola 

Jovanovski, 

Biogas systems in 
livestock farming and 
combined heat and power 
in agriculture,  
 

PMF-Blagoevgrad, 

Bugaria,2007 

3. 

Vangelica 

Jovanovska, 

Nikola 

Jovanovski 

Agriculture and Biomass 
Energy 
 

XX Naucno strucni 

skup, Procesna 

tehnika u 

poljuprivredi, PTEP, 

Kopaonik, 

R.Srbija,2008 

4. 
Vangelica 

Jovanovska 

Production of persistent 

dry pecenica in industrial 

conditions in Macedonija 

XVI Savetovanje u 

Biotehnologiji Cacak, 

Srbija, 2010 

5. 

Вангелица 

Јовановска 

Ацо Кузелов 

Производство на трајни 

сувомеснати производи 

од МИК Свети Николе 

 

 

Пловдив Научна 

конференција со 

меѓународно 

учество, 

“Хранителна наука, 

техника и 

технологија”, 2010 

 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. 

Јовановска 

Вангелица 

Тромбев Ѓорѓи 

Збирка задачи по 

техника на ладење и 

греење 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ -  

Битола,2011 

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. 

Вангелица 

Јовановска 

Никола 

Јовановски 

Биогасот како 

алтернатива на 

фосилните 

енергенси 

XVII Международна 

конференција 

транспорт,Софија,-2008 

2. 

Вангелица 

Јовановска 

Никола 

Јовановски 

Farm(gas-fired) 

engines and biogas 

Прва меѓународна 

конференција, “Odzive 

posleubirajuce i 

prehrambene 

tehnologije”, 

INOPTER,2009 

3. 

Вангелица 

Јовановска 

Никола 

Јовановски 

Alternativ fuel from 

agriculture and farm               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Прва меѓународна 

конференција, “Odzive 

posleubirajuce i 

prehrambene 

tehnologije”, 

INOPTER,2009 

4. 

Вангелица 

Јовановска, 

Никола 

Јовановска 

Научните сознанија 

во функција на 

подигање на 

еколошката свест 

Меѓународна научна 

конференција 

“Знаењето капитал на 

иднината”,П.Македонија

,2009 

5.    

1

1. 
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.

1 
Додипломски работи 50 

11.

2 
Магистерски работи 2 

11.

3 
Докторски работи  

1

2. 

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

. 

бро

ј 

Автор Н     Наслов Издавач / година 

1.    
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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

. 

бро

ј 

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.     

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 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 

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. 

Стабилизација и 
стандардизација на 
агропрехранбените производи  

Менаџмент во биотехниката 

 
3. 

Клеточна биологија со 

хистологија 

Преработка на анимални 

производи 

 4. Биохемија  Преработка на анимални 
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производи 

 
5 Микробиологија на анимални 

производи  

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 на 

научноистражувачката работа 

Преработка на анимални 

производи 

2. Генетика 
Преработка на анимални 

производи 

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. 

Arapčeska M., 

Jolivet-Gougeon 

A., Barloy-Hubler 

F., Tuteska J., 

Jankuloski Z., 

Gracieux P. 

Microarray Analysis of 

Salmonella enterica 

Typhimurium SL1344 Gene 

Expresion in Response to 

Oligotrophic Stress 

Clinical Chemistry and 

Laboratory Medicine 

(2007) 

2. 

Arapceska M., 

Jolivet-Gougeon 

A., Barloy-Hubler 

F., Tuteska J., 

Jankuloski Z., 

Gracieux P. 

Microarray Analysis a New 

Trend in Clinical Research 

Clinical Chemistry and 

Laboratory Medicine 

(2008)  

3. 

Hajrulai-Musliu Z., 
Arapceska M., 
Tuteska J., 
Stojkovski V. 

Determination of Fatty Acids 
Profile in Butter. 

Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine 
(2008) 

4. 

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) 

 

 5. 

Primorac Lj., 

Angelkov B., 

Mandic L.M., 

Kenjeric D., 

Nedeljko M., 

Flanjak I., Perl 

Piricki A., 

Comparison of the Croatian and 

Macedonian Honeydew Honey. 

Journal of Central 

European Agriculture 

(2009) 
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Arapceska M. 

 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.  

“Using local resources for 

microregional development 

sustainable agribusiness and 

tourism in the southern Balkans” 

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.    

2.    

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. Автор Н     Наслов Издавач / година 
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број 

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 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 

Институција 
Звање во кое е избран и 

област 

Факултет за биотехнички 

науки 

Доцент 

Квалитет,технологија и 
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и во која област безбедност на млеко и 

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 

 
2. Основи на нутриција 

Преработка на анимални 

производи 

 3.   

 4.   

 

5.  
Преработка на анимални 

производи 

  
6.  

Преработка на анимални 

производи 

  
7.  

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. 
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.   

2.  
 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 

ДимитровскаГ., 

СрбиновскаС., 

Козаровски 

Н.,Јовановска В. 

Квалитет на млеко кај 

крави од Холштајн-

фризиска раса во прва и 

втора лактација  

IIIСимпозиум за 

сточарство со 

меѓународно 

учество (2007) 

2. Dimitrovska Correlation dependence XXIII Savetovanje 
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G.,Srbinovska 

S.,Presilski S. 

between somatic cells and 

total count of bacteria in cow 

milk of Holstein – Friesian 

breed on farm in the region 

of Pelagonia 

Savremeni pravci 
razvoja tehnologiji 
mleka, Novi 
Sad,(2008) 
 

3. 
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) 

4. 

PetkovskaM,Presilski 

S.,Dimitrovska G., 

Trajkovska 

B.,Srbakovska-Trposka 

N. 

Differences between caseine 
micelle in cow’s and goat’s 
milk:  

Internacional 
Conference of 
Young Scientists, 
Plovdiv(2011) 
 

 

 5. 

Cvetkovski P., Doncovski 

D.,Dimitrovska G., 

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.    

5.    

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    
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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 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 

Годи

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 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 

 

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 



ЕЛАБОРАТ МЕНАЏМЕНТ ВО БИОТЕХНИКАТА I ЦИКЛУС 

213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1 Биохемија 

Преработка на анимални 

производи/Факултет за 

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.   

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, 

Determination of fatty acids 

profile in butter 

Clinical Chemistry 

and Laboratory 
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M., Tuteska, J., 

Stojkovski, V.  

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) 

 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.    
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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 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 

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 Виолета Пановска Бошкоска 

2. Дата на раѓање 09.01.1953 година 

3. Степен на образование VIII – Доктор на науки  

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 

економски 

науки 

1990 

Економски 

факултет - 

Прилеп 

   

   

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Економски 

науки 

Општествени 

науки 

Наука за 

организација 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Економски 

науки 

Општествени 

науки 

50600 Наука за 

организација 

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 

администрација и 

МИС – Битола 

Редовен професор,  

50600 Наука за 

организација 

 

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. број 
Наслов на 

предметот 
Студиска програма / институција 

1. 
Проектен 

менаџмент 
Фармерско производство/БТФ 

.   

    

    

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на 

студии 

Ред. број 
Наслов на 

предметот 
Студиска програма / институција 

   

   

     

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на 

студии 
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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. 

коавтор со 

доц.д-р Мери 

Бошкоска,м-р 

Милчо 

Присаѓанец и 

доц.д-р Моника 

Марковска 

‘Software package for 

profitability planning of 

the companies” 

Journal of 

International 

Scientific 

Publications: 

Economy & 

Business, Vol.5, 

Bulgaria, 2011 

2. 

Коавтор со 

проф.д-р 

Александра 

Патоска и 

доц.Бранко 

Димески 

THE ECONOMIC 
CONSEQUENCES OF 
PUBLIC 
ADMINISTRATION 
REFORMS IN THE 
REPUBLIC OF 
MACEDONIA 
 

Journal of 

International 

Scientific 

Publications: 

Economy & 

Business, Vol.5, 

Bulgaria, 2011 

3. 

Коавтор со 

проф.д-р 

Александра 

Патоска и 

доц.Бранко 

Димески 

MINISTRY OF PUBLIC 
ADMINISTRATION IN 
THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA: 
NECESSITY AND 
FUTURE CHALLENGE 
 

NISPAcee 

Journal , 2011 

4.    

5. 

 

 

 

  

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти 

(до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 

Project 
coordinator; 

 

Management and 

administration of the 

Universities in Republic of 

Macedonia, 

 ЈЕР, Tempus 

Phare 

Program, 

2000 – 2003 

2. Project coordinator 

Integration and structuring 

of tne International 

cooperation of the 

Univerisites of Republic of 

Tempus Phare 

Program, 

2004 – 2006, 
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Macedonia 

3. Project coordinator 

International relation policy 

for regional integration 

promotion 

Tempus Phare 

Program 

2006/07 

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 

Проф.д-р Виолета 

Пановска,Доц.Мери 

Бошкоска 

Планирање и 

одлучување 

(универзитетски учебник, 

трето издание) 

ФАМИС – 

Битола 2010 

2. 

Проф.д-р Виолета 

Пановска, 

Доц.Мери 

Бошкоска 

Планирање и 

одлучување 

(универзитетски учебник, 

второ издание) 

ФАМИС – 

Битола 2007 

3. 

Проф.д-р Виолета 

Пановска, 

Доц.Мери 

Бошкоска 

Планирање и 

одлучување 

(универзитетски учебник, 

прво издание) 

ФАМИС – 

Битола 2005 

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи  

11.2 Магистерски работи 2 

11.3 Докторски работи 4 

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.     
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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. 1.     

  2.      

  3.      

  4. 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 Никола Пациновски 

2. Дата на раѓање 29.07.1969 

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 

Дипл. Зем. 

инженер 
1994 

Земјоделски 

факултет – Скопје 

Магистер на 

земјоделски 

науки 

2000 

Факултет за 

земјоделски науки и 

храна – Скопје 

Доктор на 

земјоделски 

науки 

2008 

Факултет за 

земјоделски науки и 

храна – Скопје 

6.  Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички 

науки 
Сточарство 

Овчарство и 

козарство 

7 Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички 

науки 
Сточарство 

Овчарство и 

козарство 

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 

УКИМ Институт за 

сточарство - Скопје 

Научен соработник и 

Доцент во областа 

Овчарство и козарство 

 

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. Овчарство и козарство 

Фармерско производство - 

Факултет за биотехнички науки – 

Битола  

2.   

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на 

студии 

Ред. Наслов на предметот Студиска програма / институција 
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број 

1. Генетика 

Фармерско производство - 

Факултет за биотехнички науки – 

Битола 

2.   

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на 

студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Современи технологии на 

одгледување во 

овчарството и козарството 

Фармерско производство - 

Факултет за биотехнички науки – 

Битола 

2.  
 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Eftimova Elena, 

Pacinovski N., 

Lambevska-

Domazetova 

Vesela. 

Comparative production 

features of Awassi and 

Ovcepole pramenka cross-

breeds in the Republic of 

Macedonia 

(2009) 

Biotechnology in 

Animal Husbandry, 

vol. 25 (5-6), Book 

2, p 901 – 907. 

Belgrade-Zemun, 

Serbia. 

2. 

Pacinovski N.  

 

 

     Influence of some factors on 
the  
     udder measurements in 
Awassi  
     sheep and its crossbreeds  
     with Domestic population 
sheep  
      in Macedonia 

(2010) Krmiva, Vol. 

52, No. 2, p. 85-93. 

Zagreb, Croatia  

3. 

Pacinovski N., 

Eftimova Elena, 

Dimov G., 

Kozarovski N.  

 
     Corelation coeficients between  
      udder dimensions and 
separate  
      lactation characteristics in 
three  

populations of sheep in R. 

Macedonia 

(2010) Journal of 

Mountain 

Agriculture on the 

Balkans, Vol. 

13(1):148-167, 

Troyan, Bulgaria 

4. 

Pacinovski N., 

Eftimova Elena, 

Dimov G.  

A few aspects of the 

maximum test day yield in the 

dairy population of sheep in 

Macedonia 

(2011) 18th 

International 

Conference “Krmiva 

2011”, June 8-10, 

Book of Abstracts, 

p. 75. Opatija, 

Croatia 
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5. 

N. Pacinovski, 

E. Eftimova, N. 

Gorgovska, N. 

Dubrova-

Mateva, Z. 

Naletoski, A. 

Palasevska 

Production results of early 

weaned lambs from Domestic 

merinized sheep in 

Macedonia 

(2011) Journal of 

Mountain 

Agriculture on the 

Balkans, Vol. 

14(1):76-89, 

Troyan, Bulgaria.  

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти 

(до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Pacinovski, N., 

Dimov, G., 

Kozarovski, N., 

Palasevski, B., 

Eftimova, Elena, 

Mateva-Dubrova 

Natasa, 

Palasevska Ana, 

Naletoski, Z. 

Utilization of Fixed and Mixed 

(Animal) Models for Selection 

of Dairy Populations of Sheep 

in Republic of Macedonia 

(2010-2012) 

Nacionalen proekt 

odobren od 

Ministerstvo za 

obrazovanie i 

nauka (Vo tek) 

2. 
Pacinovski, N., 

Eftimova Elena  

Economic analysis of organic 

production of goat’s milk and 

goat dairy products 

(2009) Nacionalen 

proekt finansiran od 

MAASP (Programa 

za poddr{ka na 

sovetodavnite 

uslugi vo R. 

Makedonija) - vo 

sorabotka so 

[vedskata agencija 

za me|unaroden 

razvoj i sorabotka 

(SIDA) 

3. 

Djabirski, V., 

Pacinovski, N., 

Eftimova Elena, 

Kozarovski, N.  

Research of the process of 

acclimatization and production 

of East-Friesian sheep in the 

condition of the Republic of 

Macedonia 

(2008) Nacionalen 

proekt finansiran od 

Ministerstvo za 

zemjodelstvo 

{umarstvo i 

vodostopanstvood 

12.12.2007 god.  

4. 

Palasevski, B., 

Jovanovic, S., 

Srbinovska, 

Sonja., 

Pejkovski, C., 

Naletoski, Z., 

Pacinovski, N., 

Mateva-Dubrova, 

BLOOD - factor at Holstein-

friesian population of cows 

(2001 - 2003) 

Nacionalen proekt 

finansiran od 

Ministerstvo za 

obrazovanie i 

nauka  
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Natasa, 

Eftimova, Elena 

(2001-2003) 

5. 

Raiceva, Emilija, 

Hinkovski, C., 

Kipriotis E., 

Pacinovski, N., 

Palasevski, B., 

Cocheva Kata., 

Ivanova Tanja, 

Metodiev, N., 

Abadjieva 

Desislava, 

Ralchev, I., 

Shindarska 

Zapranka  

Management of the selection 

and reproductive process for 

optimatization of the 

production at specialized 

breeds of sheep 

(2008 - 2010) 

Me|unaroden 

proekt realiziran so 

Institutot za 

sto~arstvo-

Kostinbrod, Sofija, 

finansiran od 

Ministerstvoto za 

nauka na R. 

Bugarija  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 
 
Pacinovski, N.  

EAAP-Organization for 

development and 

investigation in Animal 

Husbandry 

Moja Zemja, Spisanie 

za zemjodelstvo i 

ruralen razvoj, br. 15, 

str. 16, Skopje, R. 

Makedonija (2007) 

2. 
Pacinovski, N., 

Eftimova Elena  
Barn for rearing of goats 

Moja Zemja, Spisanie 

za zemjodelstvo i 

ruralen razvoj, br. 

62/63, str. 28-29, 

Skopje, R. 

Makedonija (2010) 

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи / 
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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.     

  3.     

 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 Благој Ѓоргиевски 

2. Дата на раѓање 09.11.1954 г 

3. Степен на 

образование 
Трет степен  

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 по 

економски науки 
2008 г. 

УКИМ „ Св. Кирил и 

Методиј“ Скопје 

  Економски Факултет 

   

6.  Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествевени 

науки 

Економски 

науки 

Применета (развојна) 

економија 

7 Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествевени 

науки 

Економски 

науки 

Применета (развојна) 

економија 

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“, Правен 

Факултет 

Доцент,  Економски науки 

 

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.   

2.   

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. Наслов на предметот Студиска програма / институција 
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број 

1.   

2.  
 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

D-r Blagoj 

Gorgievski 

m-r Nikolce 

Jankulovski 

Rural development poles in 
the function of regional 
development in the Republic 
of  Macedonia 
 

Economics, 

Management, and 

Financial Markets 

Volume 6(1), 2011, 

pp. 465–472, ISSN 

1842-3191 

2. 
D-r Blagoj 

Gorgievski 

Strategic approach to 
peripheral areas 
development through 
small business 
entrepreneurship  
 

Zbornik radova, 

Ekonomski Fakultet 

Banja Luka, 2011 g. 

(In print) 

3. 
D-r Blagoj 

Gorgievski 

Strategic approach of 
sustainable management of 
the development of rural 
tourism 
-a case study in Macedonia- 
 

Elsevier, 2011 g. 

( in print) 

4. 
D-r Blagoj 

Gorgievski 

Eкономска евалуациона 
методологија за 
интегрирани pest 
менаџмент проекти 
 

Zdruzenie za zastita 

na rastenijata, 

Godisen zbornik za 

zastita na 

rastenijata, , Skopje, 

2009 g. 

5. 

D-r Blagoj 

Gorgievski 

M-r Nikolce 

Jankulovski 

 

 

Lider pristup u ruralnom 
razvoju kroz lokalne akcione 
grupe 

- na primeru R. 
Makedonije – 

 

XIII Savetovanje o 
biotehnologiji sa 
međunarodnim 
učeščem, Čačak, 
Srbija.  Zbornik 
radova Vol. 
13.2008g. 
 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до 

пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Grupa avtori 

ucetstvo 

Balkanska agro-sektorska 

inicijativa za izgradba na 

kapacitet -Tempus 

JEP_19027_2004- 

Tempus 

JEP_19027_2004 
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2. 
clen na 

Konzorcijum 

“makedonska zemjodelska 

platforma na znaenjeto” 
Septemvri, 2006g. 

3. 
Grupa avtori 

ucestvo 

Upravuvawe so javnite 

zemjodelski politiki 
Saraevo, 2007 

4. 
D-r Blagoj 

Gorgievski 

Institucionalna i pravna 

transformacija  vo 

zemjodelskiot sektor na RM 

za prilagoduvawe kon 

evropskoto pravo 

TEMPUS proekt 

2011 g. 

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.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи  

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.    
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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 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 

книжевноста 
Англистика 

7 Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

/ / / 

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 

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 

Менаџмент во биотехниката 

Фармерско производство 

Преработка на анимални 

производи 

2. Англиски јазик 2 
Менаџмент во биотехниката 

Фармерско производство 
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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.   

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. 
Елена 

Китановска 

Drama techniques: Practical 

considerations in the 

application of drama 

techniques 

ETEN (European 

Teacher 

Education 

Network), 

Лондон, 2006 

2.    

3.    

4.    

5. 

 

 

 

  

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти 

(до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 
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1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Елена 
Китановска 

Драмските техники 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 Рис и 

Петре М. Андреевски 

Филолошки 

факултет Блаже 

Конески-Скопје, 

2009 

3. 

Елена 

Китановска-

Ристоска 

Интертекстуалноста 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 Милер од 

американскиот автор 

Хенри Џемс 

Хоризонти, научно 

списание на 

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.Климент 

Охридски“- Битола, 

2011 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 
11.1 

Додипломски 

работи 
 

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните 
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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.     

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 во 

изведување на наставата по одредени предмети од студиската програма е во тек и ќе 

заврши до почетокот на учебната 2012/2013 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 2012/2013 година. 

 

20. Информација за бројот на студенти за запишување во прва година на 

студиската програма 

 

 Факултетот за биотехнички науки - Битола,  во академската 2012/2013 година 

планира на насоката менаџмент во биотехниката 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 менаџмент во биотехниката.  

 

22.Информација за webстрана 

 

 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 менаџмент во биотехниката 

студентите се стекнуваат со академски назив: Дипломиран менаџер по биотехника. 
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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 Интеруниверзитетскта 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. 

 


