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1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО
Назив на високообразовна установа
Технолошко - технички факултет Велес
Адреса, седиште
ул. “Димитар Влахов“ бб, Велес
ЕМС Матичен број
шифра на дејност: 85.42 6462871
Телефон Факс
+389 (43) 211-202 +389 (43) 211-204
Електронска пошта Веб страница на установата
ttfv@uklo.edu.mk http://www.ttfv.uklo.edu.mk

2.1 ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА- ЗА УНИВЕРЗИТЕТОТ

Назив на основачот Собрание на Универзитетската регионална 
заедница на Југоисточна Македонија/ 
Собрание на Република Северна Македонија

Назив на актот за основање Самоуправна спогодба за здружување во 
Универзитет во Битола / Закон за високото 
образование (член 179 став 2)

Број и датум на актот за основање Бр. 01-1/49 од 26.04.1979 / „Службен весник на
РМ“ бр. 35 од 14.03.2008

Промени во оснивачки права
(назив на првиот основач и правните следбеници 
на оснивачот)

- Прв осн  o  вач:   Универзитет во Битола:
1. Економски факултет-Прилеп,
2. Правен факултет-Битола, 
3. Технички факултет-Битола, 
4. Факултет  за  туризам  и  угостителство-

Битола,
5. Вишата земјоделска школа-Битола, 
6. Педагошката академија-Битола, 
7. Институтот за тутун-Прилеп и 
8. Хидробиолошки завод-Охрид.

- Правни следбеници: 
1. Виша  земјоделска  школа  –  Битола  ->

Факултет за биотехнички науки - Битола, 
2. Педагошка  академија  –  Битола  ->

Педагошки факултет - Битола.

-  Единици  на    Универзитет  „Св.  Климент  
Охридски“ - Битола   (  тековна   состојба):  

1. Економски факултет – Прилеп,
2. Факултет за биотехнички науки – Битола,
3. Технички факултет – Битола, 
4. Педагошки факултет – Битола, 
5. Факултет  за  туризам  и  угостителство  –

Охрид,
6. Факултет за безбедност– Скопје,
7. Факултет  за  информатички  и

комуникациски  технологии  –  Битола
(правен  следбеник  на  Факултетот  за
администрација  и  менаџмент  на
информациски системи-Битола), 

8. Правен факултет – Кичево, 
9. Ветеринарен факултет – Битола,
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10. Технолошко-технички факултет – Велес,
11. Висока медицинска школа – Битола, 
12. Научен институт за тутун – Прилеп.

Број и датум на Решението за исполнетоста на
условите за почеток со работа и дејноста 
издадено од Министерството за образование и
наука на РСМ
Број и датум Решението за акредитација на 
високообразовната установа издадено од 
Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование на РСМ.
Број и датум на Решение за упис на 
високобразовната установа во Централниот 
регистар 

Бр.  2314/2  од  12.09.1979 година,  Републички
секретаријат за наука и образование, Скопје

Бр. 0805-50/150420200005551 од 02.07.2020 
година, Централен регистар на Република 
Северна Македонија (тековна состојба)

2.2 ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА – ЗА ЕДИНИЦАТА 
БАРАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

Назив на основачот Собрание на Република Северна Македонија

Назив на актот за основање Закон за основање на Технолошко-технички 
факултет, Ветеринарен факултет и Правен 
факултет во состав на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ - Битола

Број и датум на актот за основање бр.07-2614/1 од 01.07.2008 година

Промени во оснивачки права
(назив на првиот основач и правните следбеници 
на оснивачот)

/

Промени во оснивачки права
(назив на првиот основач и правните 
следбеници на оснивачот)

/

Број и датум на Решението за исполнетоста на 
условите за почеток со работа и дејноста 
издадено од Министерството за образование и
наука на РСМ

Бр.12-7714/2 од 20.10.2008 година

Број и датум Решението за акредитација на 
високообразовната установа издадено од 
Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование на РСМ.

За студиската програма Прехранбена 
технологија и биотехнологија–акредитацијата 
е со Закон за основање на ТТФ Велес, објавен 
во Службен весник бр.81 од 07.07.2008 год.

Број и датум на Решение за упис на 
високобразовната установа во Централниот 
регистар 

Решение од 04.11.2008 година, под ред.бр.28

2.3 ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА – ЗА САМОСТОЈНА 
СТРУЧНА ШКОЛА

Назив на основачот

Назив на актот за основање

Број и датум на актот за основање

Промени во оснивачки права
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(назив на првиот основач и правните следбеници 
на оснивачот)
Промени во оснивачки права
(назив на првиот основач и правните 
следбеници на оснивачот)
Број и датум на Решението за исполнетоста на 
условите за почеток со работа и дејноста 
издадено од Министерството за образование и
наука на РСМ
Број и датум Решението за акредитација на 
високообразовната установа издадено од 
Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование на РСМ.
Број и датум на Решение за упис на 
високобразовната установа во Централниот 
регистар 

3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА
х Државна Приватна Мешовита

4. ДЕЈНОСТ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД ФРАСКАТИЕВА 
КЛАСИФИКАЦИЈА

а) Научно подрачје – прво ниво 2. Техничко-технолошки науки
4. Биотехнички науки

б) Научна поле - второ ниво 209.Хемиско инженерство
221.Технологија на прехрамбени производи
413. Биотехнологија
414. Прехранбена технологија

в) Научна област 20900-Катализа и реакциско инженерство
20901-Механички, топлински и сепарациони процеси
20902-Анализа и синтеза на процеси
20903-Математичко моделирање на процеси
20904-Транспортни појави и процеси
20905-Биоинжинерство
22100-Технологија на овошни и градинарски производи
22101-Технологија на вриење
22102-Технологија на полоделски производи
22103-Технологија на месо и месни преработки
22104-Технологија на млеко и млечни производи
22105-Индустриско производство на готова храна
22106-Технолошка микробиологија
22107-Технологија и техника на пакување
41300-Биоинжинерство
41301-Растителна биотехнологија
41302-Микробна биотехнологија
41303-Животинска биотехнологија
41304-Искористување на отпадни материи
41400-Прехранбено инжинерство
41401-Нутриционизам
41402-Микробиологија

5. ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА
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Име и презиме, функција (Ректор, Декан, Директор) 
Татјана Калевска, Декан
Датум и акт на именување
- 15.11.2021, Oдлука од ННС, за избор на Декан вонр.проф.д-р Татјана Калевска, со бр.02-177/4 
од 28.05.2021 година, 
-Одлука од Универзитетскиот сенат на УКЛО, со бр.14-704/3 од 30.06.2021 година, со која се 
потврдува Одлуката на ННС за избор на Деканот;
Контакт телефон Е-маил
071338725 tatjana.kalevska@uklo.edu.mk
Лице за контакт
Име и презиме телефон Е-маил
Татјана Калевска 071338725 tatjana.kalevska@uklo.edu.mk

Овластено лице
   Датум: _____________________      М.П ___________________________
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Правна рамка

Правна основа за подготвување на Елаборатот
1 Закон за високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр.82/2018);  

2

Уредба за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на
високообразовна  дејност  (Службен  весник  на  Република  Македонија,  бр.  103/10);
Класификација  на  научните  подрачја,  полиња  и  области  според  Мегународната
фраскатиева класификација; 

3

Правилник  за  организацијата,  работата,  начинот  на  одлучување,  методологијата  за
акредитација и евалуација, стандардите за акредитација и евалуација, како и други прашања
во врска со работата на Одборот за  акредитација и евалуација на високото образование
(Службен весник на Република Македонија, бр. 151/12);

4
Правилник за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми
од првиот, вториот и третиот циклус на студии (Службен весник на Република Македонија,
бр.25/11); 

5
Упатство  за  критериумите  за  начинот  на  обезбедување  и  оценување  на  квалитетот  на
високообразовите установи и на академскиот кадар во Република Македонија  (Службен
весник на Република Македонија, бр. 67/13);

6 Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации („Службен весник на
РМ “ бр.154/2010),

7 Правилник за содржината и формата на дипломата, упатството за подготовка на додаток на
дипломата и на другите јавни исправи („Службен весник на РМ “ бр.84/09)

8 Закон за воената академија („Службен весник на РМ” бр.83/2009)

9 Правилник за поблиските критериуми и надлежноста на одборите за соработка и доверба
со јавноста („Службен весник на РМ “ бр.148/13)

10 Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.71/09 и 120/10)

11 Правилник за условите кои треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од практиката од
соодветната област за изведување на клиничка настава („Сл. РМ “ бр.71/09 и 120/10)

12 Закон за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на
медицина („Службен весник на РМ “ бр.16/13)

13 Закон за признавање на професионалните квалификации („Сл. РМ“ бр.171/10)

14 Правилник за начинот и постапката за водење на базата на податоци за високообразовната
дејност („Службен весник на РМ “ бр.65/13)

15 Закон за научно-истражувачката дејност („Сл. РМ “ бр.46/08, 103/08, 24/11 и 80/12)

16 Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното
воспитание, основното и средното образование („Службен весник на РМ“ бр.10/15)

17 Статут на вискообразовната установа 

18 Решението  за  акредитација  на  високообразовната  установа  издадено  од  Одборот  за
акредитација и евалуација на високото образование на РМ.

19
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1. Карта на високообразовната установа

Назив на 
високообразовната 
установа

Технолошко - технички факултет  Велес
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, 

Седиште Велес, ул. „Димитар Влахов“бб, Велес
WEB страница www.ttfv.uklo.edu.mk
Вид на 
високообразовната 
установа (јавна, 
приватна, приватно-
јавна)

Јавна високообразовната установа

Податоци за последната
акредитација

1.  Решение за акредитација бр.03-149/7 од 03.02.2017 година од  година од
Одбор за акредитација.
2.  Решение  за  почеток  со  работа  УП 1  бр.14-745  од  08.05.2017  година  од
Министерство за образование и наука.

Студиски и научно-
истражувачки подрачја 
за кои е добиена 
акредитација

2. Техничко-технолошки науки
4. Биотехнички науки 

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

На Технолошко-техничкиот факултет - Велес, во рамките на меѓународната 
соработка на планот на наставата, истражувањето и мобилноста на 
студентите, реализирани се: 
 осум (8) билатерални ERASMUS+ договори; 
 осумнаест (18) мобилности на студенти во рамките на ERASMUS + 

програмата; 
 тринаесет (13) мобилности на наставен кадар во рамките на ERASMUS + 

програмата; 
 една (1) мобилност на наставен кадар во рамките ERASMUS – BASILEUS 

програми; 
 седум (7) наставни мобилности во  проектот CEEPUS – учество на наставен 

кадар во три COST акции; 
 Билатерални ERASMUS+ Договори со: 

1. Универзитет во Загреб, Р.Хрватска (HR ZAGREB01)
2. Универзитет „Јосип Јурај Штросмајер”, Осијек, Хрватска (HR 

OSIJEK01)
3. Универзитет за хранителни технологии, Пловдив, Бугарија (BG 

PLOVDIV05)
4. Тракијски Универзитет, Стара Загора, Бугарија (BG STARA-Z01)
5. Универзитет во Вроцлав, Полска (PL WROCLAW03)
6. Универзитет во Русе, Бугарија (BG ROUSSE01)
7.  Универзитет во Киркларели, Турција (TR KIRKLAR01)
8. Универзитетот во Марибор, Словенија (SI MARIBOR01)
9. Универзитетот “Ştefan cel Mare” во Сучава, Романија (RO 

SUCEAVA01)
10. Универзитет Inonu во Малатија, Турција (TR MALATYA01)
11. Технички Универзитет во Кошице, Словачка (SK KOSICE03)
12. Технички Универзитет во Софија, Бугарија (BG SOFIA16)

Технолошко-технички факултет Велес е партнер во две CEEPUS мрежи. 
Податоците за мрежите се на следните линкови:
CIII-HR-1404-01-1920 – Adriatic-Pannonian-Black Sea Food Connect
CIII-SK-1018-05-1920-M-135606 – Biology, Biotechnology and Food Sciences

Технолошко технички факултет-Велес ја подржува активноста на студентите. 
Имено тие се вклучени во проектот: „Поддршка на национални истражувања 
во исхраната во сообразност со методологијата на ЕУ Мени (шеста поддршка)
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– Истражувања кај деца“, број OC/EFSA/DATA/2016/02/CT2, склучен помеѓу 
Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија и 
Европската Агенција за безбедност на храната (EFSA).

Податоци за просторот 
наменет за изведување 
на наставната и 
истражувачката дејност

Бруто простор: во Велес 1873 m2, во Битола: 300 m2 и во Кичево: 400 m2

Вкупно бруто простор: 2573 m2

(Спецификацијата  на  просторот  е  дадена  во  точката: „6.  Податоци  за
просторот  предвиден  за  реализација  на  Студиската  програма  Прехранбена
технологија  и  биотехнологија,  организирана  на  Факултетот  Технолошко  -
технички факултет Велес)“

Податоци за опремата 
за изведување на 
наставната и 
истражувачката дејност

Опремата за изведување на наставата и истражувачката дејност се остои од: 
компјутери, видеобимови, лаптопови, принтери, фотокопири, скенери, опрема
за далечинско учење, електронска табла,  комуникациски уреди, слободна 
безжична интернет мрежа, лаборатории, софтвер итн.

Комплетната спецификација е дадена во точката  „7. Листа на опрема 
предвидена за реализација на студиската програма“.

Вкупен број на 
студенти за кои е 
добиена акредитација

700

Број на студенти (прв 
пат запишани) 151

Планиран број на 
студенти кои ќе се 
запишат на студиската 
програма

25 годишно

Број на лица во 
наставно-научни, 
научни и наставни 
звања

 3 Редовни професори
 5 Вонредни професори
 3 Доценти

Вкупно: 11
Број на лица во 
соработнички звања /

Однос наставник: 
студенти (број на 
студенти на еден 
наставник) 

93 студенти-1 циклус+13студенти-2 циклус +19 студенти-3 циклус=125 
студенти
1:8 (11:93) за прв циклус,
1:11 (11:125) вкупно за сите три циклуси.

Внатрешни механизми 
за обезбедување и 
контрола на квалитетот 
на студиите

Постојат три механизми за обезбедување на контрола на квалитетот на 
студиите:
1. Самоевалуација на факултетот (внатрешна самоевалуација)
2. Самоевалуација на факултетот на ниво на Универзитетот
3. Надворешна евалуација на Универзитетот

Самоевалуацијата на факултетот  ја  спроведува  Комисија  за  самоевалуација
која ја избира и формира Наставно-научниот совет  на Технолошко-технички
факултет  Велес,  согласно  Законот  за  високо  образование  и  Статутот  на
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола, со мандат од четири години.
Комисијата е составена од 5 члена, од кои 4 члена од редот на наставничкиот
кадар и 1 член како претставник на студентите. Со евалуацијата се опфатени
четири области од работењето на Факултетот и тоа: организациски менаџмент
и изведување, настава и учење, истражување, развој и креативни активности и
општествена оправданост.  Комисијата изготвува  „Извештај  за  спроведената
самоевалуација“. На крајот од Извештајот е дадена SWOT анализа како основа
за  преземање  на  соодветни  мерки  за  јакнење  на  улогата  и  значењето  на
Технолошко–технички  факултет Велес  како  високообразовна  институција.
Наставно-научниот совет е надлежен да го усвои Извештајот.
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Самоевалуацијата на факултетот на ниво на Универзитетот, според  Законот
за  високо  образование  (член  55)  во  процесот  на  самоевалуација  вклучени
се високо  образовните  институции на Универзитетот.  Согласно  Законот  за
високото  образование,  самоевалуација  се спроведува  на  високообразовната
дејност  за  последипломски  студиски  програми;  на  студиски програми
како  и  самоевалуација  на  академскиот  кадар.  Во  спроведувањето  на
самоевалуацијата  учествуваат:  Комисии  за  самоевалуација  на  ниво  на
универзитетот, факултетите  и  високите  стручни  школи.   Извештајот  за
самоевауација  е  подготвен  согласно  “Упатството  за  критериумите  за
начинот  на   обезбедување   и   оценување   на   квалитетот   на
восокообразовните  установи  и  на  академскиот кадар  во  Р.С. Македонија”,
Службен  весник  на  Република  Македонија,  бр.67,  од  10  Мај 2013  година.
Извештајот  е  презентиран  пред  Деканатската  Управа  и  Наставно  –
научниот  Совет  на Факултетот,   со  цел  за   нивна  информираност  со
содржината  на  истиот  и  давање  на  сугестии  и предлози  за  подобрување
на работењето на факултетот. Сите извештаи за самоевалуација на Факултетот
се поставени на веб страната на Факултетот на следниот линк:
https://ttfv.uklo.edu.mk/za-fakultetot/samoevaluacija/
Надворешна  евалуација  на  Универзитетот „Св.   Климент  Охридски“  –
Битола  се  реализира   преку   експертскиот   тим   од   Институционалната
евалуациона  програма при  Европската  асоцијација  на  универзитети  во
рамките   на   процесот   на   спроведување  надворешна   евалуација   на
Универзитетот.  Надворешната   евалуција   е   единствена   можност   за
добивање  објективна  оценка  за работењето  на  Универзитетот  од  една
престижна,  независна  Европска  организација. Истовремено,  надворешната
евалуација  е  во  функција  на  континуираниот  развој  на  Универзитетот,  а
пред  се,  на  системот  за  обезбедување  и  унапредување  на  квалитетот.
Последната надворешна евалуација на Универзитетот е направена во 2021, а
сите извештаи се поставени на веб страната на Универзитет на следниот линк:
https://uklo.edu.mk/kvalitet/

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

1. Годишна самоевалуација на факултетот
2. Тригодишна самоевалуација на факултетот на ниво на Универзитет
3. Четиригодишна надворешна евалуација на Универзитетот 

Податоци за последната
спроведена надворешна
евалуација на 
установата

Постапката на анализа и оценка нa расположивите капацитети на 
Универзитетот за реализација на високообразовната и научно-истражувачката 
дејност е спроведена во согласност со националните законски акти (Закон за 
високото образование на Република Северна Македонија, Упатство за 
критериумите за начинот на обезбедување и оценување на квалитетот на 
високообразовните установи и на академскиот кадар на Република Северна 
Македонија), како и стандардите за институционална евалуација на 
Европската асоцијација на универзитети (ЕУА). 

Последните две надворешни евалуации на Универзитетот се направена од 
страна на The Institutional Evaluation Programme (IEP), an independent 
membership service of the European University Association (EUA), во 2017  и 
2021 година. Извештајот од надворешна евалуација во 2017 год. и 2021 год. е 
поставен  на веб страницата на Универзитетот  на следниов линк: 
https://uklo.edu.mk/kvalitet/

Други податоци кои 
Установата сака да ги 
наведе како аргумент за
нејзината успешност

Постои континуиран процес на мобилност на студенти и кадар со 
институциите со кои факултетот има билатерални ERASMUS договори за 
соработка.

Во периодот од 2010-2013 година Технолошко -техничкиот факултет Велес 
успешно учествуваше и даде значаен придонес во реализација на проектот 
Joint TEMPUS_158 714 „Improving academia – industry links in food safety and 
quality (FOODLINKS)“. Проектот овозможи продлабочување и зацврстување 
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на врската на Факултетот со стопанските субјекти во земјава и 
воспоставување на стручна и едукативна соработка со партнерските 
институции од странство. 

Во периодот 2017-2020 Технолошко технички факултет –Велес е партнер во
апликативен проект,  од Европска Унија и  Национални фондови на земјите
учеснички:  Interreg  Balkan -  Mediterranean  (BAS):  Stimulating  citizens
participation to recycle processes through the  implementation of benefits systems
(Benefit As You Safe –BAS).

Технолошко - техничкиот факултет  Велес има билатерални ERASMUS+ 
Договори со: 

1. Универзитет во Загреб, Р.Хрватска (HR ZAGREB01)
2. Универзитет „Јосип Јурај Штросмајер”, Осијек, Хрватска (HR 

OSIJEK01)
3. Универзитет за хранителни технологии, Пловдив, Бугарија (BG 

PLOVDIV05)
4. Тракијски Универзитет, Стара Загора, Бугарија (BG STARA-Z01)
5. Универзитет во Вроцлав, Полска (PL WROCLAW03)
6. Универзитет во Русе, Бугарија (BG ROUSSE01)
7.  Универзитет во Киркларели, Турција (TR KIRKLAR01)
8. Универзитетот во Марибор, Словенија (SI MARIBOR01)
9. Универзитетот “Ştefan cel Mare” во Сучава, Романија (RO 

SUCEAVA01)
10. Универзитет Inonu во Малатија, Турција (TR MALATYA01)
11. Технички Универзитет во Кошице, Словачка (SK KOSICE03)
12. Технички Универзитет во Софија, Бугарија (BG SOFIA16)

Технолошко-технички факултет Велес е партнер во две CEEPUS мрежи. 
Податоците за мрежите се на следните линкови:
CIII-HR-1404-01-1920 – Adriatic-Pannonian-Black Sea Food Connect
CIII-SK-1018-05-1920-M-135606 – Biology, Biotechnology and Food Sciences

Согледувајќи ги потребите на прехранбениот сектор во 2020 година на ТТФ е 
формиран Прехранбено-технолошкиот центар за развој на иновативни 
продукти (ПТЦ), во рамки на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен 
регионален развој“ (повик 2020 год. - Грантовата шема за иновативни 
проекти), поддржан од Министерство за локална самоуправа и Швајцарска 
агенција за развој и соработка.

2. Основни податоци за студиската програма за која се бара повторната акредитација

1 Назив на студиската програма Прехранбена технологија и биотехнологија
2 Единица на универзитетот Технолошко - технички факултет Велес

3 Научно подрачје 
(Фраскатиева класификација)

2. Техничко-технолошки науки
4. Биотехнички науки

4 Научно поле и научна, 
стручна или уметничка 
област (Фраскатиева 
класификација)

Научни полиња:
221.Технологија на прехрамбени производи
413. Биотехнологија
414. Прехранбена Технологија
Научни области:
22100-Техологија на овошни и градинарски производи
22101-Технологија на вриење
22102-Технологија на полоделски производи
22103-Технологија на месо и месни преработки
22104-Технологија на млеко и млечни производи
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22105-Индустриско производство на готова храна 
22106-Технолошка микробиологија
22107-Технологија и техника на пакување
41300-Биоинженерство
41400-Прехранбено инженерство

5 Вид на студии Академски студии

6
Оптовареност на 
студискатапрограма изразена 
во ЕКТС кредити 

Академски студии со 240 ЕКТС

7

Степен или ниво на 
квалификација што се 
стекнува со завршување на 
студиите според НРК

Ниво VI А

8

Академски или стручен назив
со кој што студентот се 
стекнува по завршувањето на 
студиската програма

Дипломиран  инженер  технолог  -   насока  прехранбена
технологија и биотехнологија.

9

Академски или стручен назив
на англиски јазик што 
студентот го добива по 
завршувањето на студиската 
програма

Bachelor of science in food technology and biotechnology

10 Времетраење на студиите (во 
години) 

Академски четириодишни студии

11
Учебна година во којашто ќе 
започне реализацијата на 
студиската програма 

2022/2023

12
Број на студенти што се 
планира да се запишат на 
студиската програма

25 годишно

13 Јазик на којшто ќе се 
изведува наставата 

Наставата ќе се изведува на македонски јазик

14
Дали студиската програма се 
поднесува за акредитација 
или за повторна акредитација 

Студиската  програма  се  поднесува  за  повторна
акредитација.  Претходни  решенија  за  повторна
акредитација:
1.Решение бр.03-149/7 од 03.02.2017 година
2.Решение бр.12-149/3-1 од 04.05.2012 година
3.Првата акредитација е со Закон за основање на ТТФ
Велес, објавен во Сл.весник на РМ бр.81 од 07.07.2008 

15
Начин на финансирање на 
предложената студиска 
програма

 Редовни  студенти  во  државна  квота:  200  евра  во
денарска  противвредност.

 Редовни  студенти  со  кофинансирање:  400  евра  во
денарска  противвредност. 

 Редовни  студенти  во  државна  квота  и  со
кофинансирање запишани на дисперзирани студии
во Битола:  100 евра во денарска  противвредност.

 Вонредни  студенти:  400  евра  во  денарска
противвредност.

16 Услови за запишување на 
студиската програма посебно 
за редовни, вонредни и 
странски студенти

На прв циклус студии (академски, академски од областа
на уметностите и стручни студии) може да се запише
лице  кое  положило  државна  матура  или  меѓународна
матура  или  кое  завршило  четиригодишно  средно
образование  според  прописите  кои  важеле  пред
воведувањето на државната матура и кое ги исполнува
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условите  предвидени  со  Законот  за  високото
образование, Статутот на Универзитетот и Правилник и
Конкурсот  за  запишување  студенти  на  прв  циклус
студии.  На  прв  циклус  студии  може  да  се  запишат и
лица кои претходно завршиле соодветно вишo, односно
високо  образование,  како  и  лица  кои  паралелно
студираат  сродни  факултети,  студиски  групи  или
насоки,  во  согласност  со  условите  во  Конкурсот.
Државјаните на  Република  Северна  Македонија  имаат
право на образование под еднакви услови на единиците
во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ -
Битола. Странските државјани можат, со примената на
начелото на заемност, да се образоваат на единиците во
состав  на  Универзитетот  „Св.  Климент  Охридски“  -
Битола  под  еднакви  услови  како  и  државјаните  на
Република Северна Македонија. Странските државјани,
без  примена  на  начелото  на  заемност,  можат  да  се
образоваат  на  единиците  во  состав  на  Универзитетот
„Св.  Климент  Охридски“  -  Битола,  под  услови  што
поблиску  ги  утврдува  Универзитетот  во  Конкурсот.
Лицата  без  државјанство  имаат  право  на  високо
образование на единиците во состав на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола под еднакви услови
како и државјаните на Република  Северна  Македонија.
Право  на  запишување  на  прв  циклус  на  образование
имаат и лица кои не завршиле еднакво образование во
странство. Оценка за исполнетоста на условите за упис
врши Комисија на Универзитетот, составена од 5 (пет)
члена, што ја формира Ректорската управа. 
Студентите можат да се запишат како редовни или како
вонредни студенти во согласност со условите наведени
во Конкурсот. Условите за запишување на прв циклус
студии  се  дефинирани  во  Правилникот  за  условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање
на  прв  циклус  студии  на  Универзитетот  „Св.Климент
Охридски“  -  Битола,  како  и  во  Законот  за  високо
образование (Службен весник на РМ,бр. 82 од 8.5.2018
година).

17
Информација за 
продолжување на 
образованието

По завршувањето на првиот циклус студии, студентот
може да го продолжи образованието на втор циклус, а
после  магистрирањето,  може  да  се  запише на  трет
циклус на студии.

2а. Цел и оправданост за воведување на студиската програма

      Технолошко-техничкиот факултет Велес како една од високообразовните единици на
Универзитетот  “Св.  Климент  Охридски”-  Битола со  организирањето  на  студиската
програма Прехранбена технологија и биотехнологија овозможува студентите да стекнат
способности и вештини во областа на  прехранбената технологија и биотехнологија  и да
обезбедат образование со економски препознатлива професија и занимање.  Приоритетите
на  студиската  програма  се  едукација  на  академски  кадри што  ќе  придонесат за
производство на  квалитетна  и  безбедна  храна,   со  зачувување  на  животната  средина  и
сеопфатна афирмација  на  прехранбената  индустрија.  Целите  на  студиската  програма  е
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едуцирање кадри со компетенции кои се потребни во производството  на храна и тоа за:
организирање,  водење  и  контролирање  на  процеси; подобрување и  оптимизација  на
технолошки  процеси;  користење на  нови  технологии  и  процедури;  итн. Истотака,
студиската  програма  обезбедува стекнување  на  способности  и  вештини за  деловна
комуникација и презентирање на стекнатите знаења пред стручната и пошироката јавност.
Целите на студиската програма се усогласени со барањата за економски развој, пазарот на
трудот1 и дефинираната рамка за квалификација2.

Со оваа мултидисциплинарна студиска програма за време на студиите, студентите преку
наставниот  процес  добиваат  компетенции  за управување на технолошки  процеси  во
различни гранки на прехранбената индустрија и тоа во:  м  ле  чната   индустрија  ,  м  елничко-  
пекарска  та   индустрија  ,  к  ондиторска  та   индустрија  ,  и  ндустрија  та   за  преработка  и  
производств  о   на  масло  ,  и  ндустрија  тата   за  преработка  на  овошје  и  зеленчук  ,  м  есно  -  
преработувачка  та   индустрија  ,  и  ндустрија  та   за    производство  на    алкохолни  ,  безалкохолни  
пијал  о  ци   и вода. Со наставната програма на студиската програма студентите се стекнуваат
со знаења за управување со квалитетот и безбедноста на храната за време на производните
процеси и примена на важечките законски прописи за хигиена на храната. Исто така, не
изостануваат и новите (светски) трендови за преработка на прехранбени производи, нулти-
отпад  производство  или  искористување  на  отпадот  и  нус  продуктите,  извлекување  на
биоактивни супстанции од истите, циркуларна економија, производство на здрава храна со
задржан нутритивен квалитет итн.

Со својот  концепт  и  структура,  оваа  студиска  програма е  целосно  во  согласност  со
мисијата  и  целите  на  Технолошко-техничкиот  факултет  Велес  како  високообразовна
институција, а тоа е обезбедување континуирано образование на високостручен кадар преку
висококвалитетни  програми.  Реализација и  одржливоста  на  оваа студиска  програма е
исклучително  важна  во  едукацијата  на  младите  професионалци  за  извршување  задачи
поврзани со производството на храна според високите барања и стандарди на домашните и
светските пазари. Факт е дека денес се потребни профилирани кадри кои што ќе поседуваат
знаењата, вештини и квалитети и затоа низ текот на нивното студирање се следи нивото на
стекнатите компетенции преку оценувањето, практичната настава и алумните при влез на
студентите во реалниот сектор. По дипломирањето, студентите се следат на професионален
план и ангажираност и се остварува постојана комуникација со нив со цел да се има увид во
применливоста на знаењата и вештините стекнати во текот на студирањето. 

Како една од референците за  оправданоста на постоењето и  повторното  акредитирање
на  студиската  програма  Прехранбена  технологија  и  биотехнологија  се досегашните
алумни  на  завршените  студенти  и  укажувањата  на  компаниите  и  институциите  во  кои
работат наши дипломирани инженери - технолози и тоа во: П.И. „Витаминка“ А.Д.-Прилеп,
„Виталиа  Никола“ ДОО-Скопје,  П.И.„Благој  Ѓорев”  А.Д.-  Велес,  Пекара  Диме-Кичево,
„Пекабеско“ А.Д.  -  Скопје, П.И.  „Свисслион“ ДОО –Скопје,  Агенција  за  храна  и
ветеринарство на  Република  Северна  Македонија и  други.  Друга  референаца  за
оправданоста  за  повторното  акредитирање на  студиската  програма  Прехранбена
технологија  и  биотехнологија е  фактот  кој  покажува  дека  во  Република  Северна
Македонија  прехранбената  индустрија  заедно  со  земјоделството,  економски  гледано, е
третиот најголем сектор кој има значаен придонес во бруто домашниот производ (БДП).
Социјално гледaно, заеднички овие две индустрии се голем работодавач со вкупно 10.967
активни претпријатија, од кои бројот на активни претпријатија во прехранбената индустрија
изнесува 8.3623. 

1 https://av.gov.mk/content/Документи/Извештај%20на%20АВРСМ%202019.pdf
2 Национална класификација на занимањата –НКЗ (ISCO 08)
http://www.akvo.mk/docs/19-Nacionalna_Klasifikacija_Na_Zanimanja.pdf
3https://biznisregulativa.mk/Upload/Documents/СТУДИЈА%20ЗА%20ЗЕМЈОДЕЛСКИ%20И%20ПРЕХРАНБЕН  
%20СЕКТОР%20финална%20лекторирана%20и%20брендирана%2001062020.pdf
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https://biznisregulativa.mk/Upload/Documents/%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%88%D0%90%20%D0%97%D0%90%20%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%88%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%A1%D0%9A%D0%98%20%D0%98%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%91%D0%95%D0%9D%20%D0%A1%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%2001062020.pdf
https://biznisregulativa.mk/Upload/Documents/%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%88%D0%90%20%D0%97%D0%90%20%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%88%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%A1%D0%9A%D0%98%20%D0%98%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%91%D0%95%D0%9D%20%D0%A1%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%2001062020.pdf
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%88%D1%98%D0%B5_%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://www.akvo.mk/docs/19-Nacionalna_Klasifikacija_Na_Zanimanja.pdf
https://av.gov.mk/content/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%92%D0%A0%D0%A1%D0%9C%202019.pdf


Студентите можат да ги продолжат студиите на вториот циклус академски студии на
факултетот  од  областа  на  Управување  со  квалитет  и  безбедност  на  храната  и
Нутриционизам  (едногодишни  и  двегодишни),   и  /  или  сродни  студии  во  земјата  и
странство, студиски програми.

2б.   Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за 
дадениот профил на кадри

Постоењето  и  концептот  на  студиска  програма Прехранбена  технологија  и
биотехнологија  на  Технолошко  -  техничкиот  факултет  Велес  одговара  на  потребите  на
општество за овој профил на кадри. Имено, со оваа мултидисциплинарна студиска програма
студентите добиваат компетенции за  да управуваат со технолошките процеси во различни
гранки на прехранбената индустрија и тоа во: 

- м  ле  чната   индустрија  , 
- м  елничко-пекарска  та   индустрија  , 
- к  ондиторска  та   индустрија  , 
- и  ндустрија  та   за преработка и производств  о   на масло  , 
- и  ндустрија  тата   за преработка на овошје и зеленчук  , 
- м  еснопреработувачка  та   индустрија  , 
- и  ндустрија  та   за   производство на   алкохолни   пијалоци,  
- индустријата за производство на безалкохолни   пијал  о  ци   и вода,
- контрола на прехранбени производи,
- и во научно-истражувачките институции.

Оперативните  планови  на  Агенцијата  за  вработување  на Република Северна
Македонија4 и резултатите добиени од спроведените анкетни истражувања5 во последните
неколку  години,  претставува  уште  една  причина за постоењето на  студиската  програма
Прехранбена технологија и биотехнологија,  при што како основни показатели се земени
очекувањата на работодавачите во однос на потребните знаења и вештини со кои треба да
располагаат продуцираните кадри, како истите би можеле да бидат конкурентни на пазарот
на  трудот. За  да  компаните од  прехранбената  индустрија  бидат попродуктивни и
попрофитабилни,  покрај  технолошката  конкурентност,  важен  сегмент  се токму
квалитетните човечки ресурси,  што значи вработување на квалитетни кадри, мотиварани за
извршување  на  поставените  работни  задачи  и  нивна  спремност  за  проширување  на
знаењето. 

Исто  така,  концептот  на  оваа  студиска  програма  е  прилагоден  со  добивањето  на
способности, знаења и вештини за вршење на работните задачи дефинирани со Национална
класификација  на  занимања2,  која  е  подготвена  и  усогласена  според  начелата  на
Меѓународната стандардна класификација на занимања ISCO-08. Дипломираните студенти
можат  да  одговорат  на  работните  задачи  на Единечните  групи  на занимања од
Националната класификација на занимања  и тоа во:

2141. Индустриски и производни инженери
2145. Инженери за хемиска, прехранбена и биотехнологија

4 https://av.gov.mk/godishni-izveshtai.nspx
5 https://av.gov.mk/operativen-plan.nspx
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https://av.gov.mk/operativen-plan.nspx
https://av.gov.mk/godishni-izveshtai.nspx
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%88%D1%98%D0%B5_%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0


3а. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни студии со 
240 ЕКТС, студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија,  
Технолошко - технички факултет Велес, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - 
Битола

Ниво во Националната 
рамка на 
високообразовните 
квалификации

Високо образование
Ниво во Европската 
рамка на 
високообразовни 
квалификации

VI А 6240 ЕКТС

Квалификации кои означуваат успешно завршување на првиот циклус на студии (240
ЕКТС) се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на квалификациите:

4а. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни студии со
240  ЕКТС,  студиска  програма  Прехранбена  технологија  и  биотехнологија,
Технолошко - технички факултет  Велес, согласно со Уредбата за националната рамка
на високообразовните квалификации

Тип на дескриптор Опис

Знаење и  разбирање -Покажува знаење и разбирање во областа на студиите по прехранбена
технологија  и  биотехнологија  кое  се  надградува  врз  претходното
образование,  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 и методологии.

Примена на знаењето
и разбирањето

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

Способност за
проценка

-Способност  за  прибирање,  анализирање,  оценување  и  презентирање
информации, идеи, концепти од релевантни податоци.
-Донесување  соодветна  проценка  земајќи  ги  предвид  личните,
општествените, научните и етичките аспекти.
-Способност  да  оценува  теоретски  и  практични  прашања,  да  дава
објаснување за причините и да избере соодветно решение.
-Способност  за  проценка  и  дизајнирање  креативни  решенија  во
решавањето на проблеми.
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Комуникациски
вештини

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

Вештини на  учење -Презема  иницијатива  да  ги  идентификува  потребите  за  стекнување
понатамошно знаење.
-Начини  на  учење  со  висок  степен  на  независност,  афирмација  на
индивидуалниот пристап во усовршувањето на знаењата.
-Поседува  капацитет  за  континуирано  усовршување  и  надоградба  на
стекнатите знаења.

3б. Специфични дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни 
студии со 240 ЕКТС, студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија, на 
Факултетот Технолошко технички факултет Велес, согласно со Уредбата за 
националната рамка на високообразовните квалификации

Тип на дескриптор Опис

Знаење и разбирање -Критички ги синтетизираат и интегрираат релевантните сознанија од
различни дисциплини на  кои е  заснована  науката  за  прехранбената
технологија и биотехнологија.
-Имаат сознанија за повеќе технолошки режими и процеси за 
преработка и добивање на најразлични прехранбени продукти.
-Објаснуваат техники и современи трендови поврзани со  
процесирање на храната во насока на воведување на нови технологии 
како и добивање на нови прехранбени производи.
-Организација и менаџирање на производство и развој на прехранбени
продукти.
-Покажува знаење и разбирање за водење на технолошки процеси во 
производството на храна.

Примена на знаењето
и разбирањето

-Развиваат стратегии и можности за подобрување на технолошките 
процеси за производство на храна.
-Правилно одбираат техники и постапки за да го оптимизираат 
процесот на преработка на храната во насока на добивање на продукт 
со висок нутритивен квалитет.
-Ги почитуваат националните и меѓународни прописи, стандарди и 
закони за храна и прехранбени продукти и нивно производство.
-Планираат и поставуваат производство на нови видови храна со 
определени и очекувани фукционални карактеристики. 
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Способност за
проценка

-Применуваат потребни знаења и вештини за проценка на 
технолошките процеси, развиваат и имплементираат стратегии за 
промоција на подобри и поефикасни методи за производство на храна.
-Предлагаат и аргументираат избор на постапки за процесирање на 
храна со оптимален и нутритивен квалитет пред авторитети во 
индустријата.
-Донесување  соодветна  проценка  земајќи  ги  предвид  личните,
општествените, научните и етичките аспекти.
-Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава 
објаснување за причините и да избере соодветно решение.

Комуникациски
вештини

-Способност од комуникациски вештини во деловната област.
-Способност  за  ефективна  комуникација  во  разновидна  работна
средина, лична комуникација и комуникација на деловни состаноци.
-Коресподенција  на  работа  и  способности за  изработка  на  писмени
деловни документи.
-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.
-Воспоставуваат и одржуваат професионален контакт со лицата што е
во основа на добрата практика.
-Градат партнерства и нудат консултации и совети во врска со 
технологиите за разновидни прехранбени продукти.
-Развиваат добри организациони способности и демонстрираат 
лидерски способности.

Вештини на  учење -Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување 
понатамошно знаење и учење со висок степен на независност.
-Проактивност во идентификација на можностите за доживотно учење
и демонстрираат промени во практичната работа.
-Имаат способност за едукација на база на практична работа.
-Способност да ги интегрираат научните и практични знаења во домен
на прехранбена технологија и биотехнологија.
-Систематски пребаруваат извори на информации од широк спектар во
врска со технолошко-техничките и биотехничките науки.

 4. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на 
задолжителни предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски предмети и 
дефиниран начин на избор на предметите.  

Со студиската програма се предвидени вкупно  31 задолжителни предмети, коишто на
студентот  му  обезбедуваат  192  ЕКТС.  Бројот  на  изборни  предмети  што  студентите
самостојно  ги избираат  од редот на  сите  наставни предмети  застапени на  единицата  на
Универзитетот, изнесува 8 (од вкупно понудени 16), кои сите се вреднувани исто со 4 ЕКТС
и на студентот му обезбедуваат вкупно 32 ЕКТС. Студентот има обврска за стручна пракса
во шести и осми семестар, којашто се вреднува поединечно со 2 ЕКТС, што значи студентот
добива вкупно 4 ЕКТС. Исто така,  студентот има обврска да изработи и јавно да брани
дипломски  труд, којшто се вреднува со 12 ЕКТС. Вкупниот број на кредити што студентот
ги добива е 240 ЕКТС (192+32+4+12). 

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

СТРУКТУРА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА
ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА (ПБ)

Табела 4.1. Распоред на предмети по семестри и години за академски студии (АС)

Реден
број

Код на 
предметот

Назив на наставен предмет Семестар
Неделен фонд

на часови ЕКТС
П В

ПРВА ГОДИНА
Прв семестар

Задолжителни наставни предмети
1 ТТФ-ПБ101 Математика 1 1 3 3 6
2 ТТФ-ПБ102 Општа хемија 1 4 2 6
3 ТТФ-ПБ104 Основи на компјутерско работење 1 2 2 5
4 ТТФ-ПБ107 Суровини за прехранбена индустрија 1 3 1 5

5 ТТФ-ПБ105 Англиски јазик 1 1 2 1 4
Изборни наставни предмети

6 Изборен наставен предмет 1 1 4
Вкупно 30

Втор семестар
Задолжителни наставни предмети

1 ТТФ-ПБ108 Математика 2 2 3 3 6
2 ТТФ-ПБ109 Органска хемија 2 4 2 7
3 ТТФ-ПБ110 Основи на инженерска техника 2 2 2 6
4 ТТФ-ПБ111 Интернет и мултимедија 2 2 2 6
5 ТТФ-ПБ112 Англиски јазик 2 2 3 1 5

Вкупно 30
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за прва година 60

Реден
број

Код на 
предметот

Назив на наставен предмет Семестар
Неделен фонд

на часови ЕКТС
П В

ВТОРА ГОДИНА
Трет семестар

Задолжителни наставни предмети
1 ТТФ-ПБ201 Технолошки операции 1 3 3 3 6
2 ТТФ-ПБ202 Прехранбена микробиологија 3 3 1 6
3 ТТФ-ПБ203 Биохемија 3 3 2 6
4 ТТФ-ПБ204 Инструментални и аналитички методи

во исхраната
3 3 2 6

5 ТТФ-ПБ213 Вовед во применета математика со 
примери од термодинамика

3 3 2 6

Вкупно 30
Четврти семестар

Задолжителни наставни предмети
1 ТТФ-ПБ207 Технолошки операции 2 4 3 3 6
2 ТТФ-ПБ209 Технологија на производство на 

брашно и  производи од брашно
4 3 2 7

3 ТТФ -ПБ210 Технолoгија на млеко и млечни 4 3 2 7
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производи
4 ТТФ-ПБ113 Аналитичка хемија 4 3 2 6

Изборни наставни предмети
5 Изборен наставен предмет 1 4

Вкупно 30
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за втора година 60

Реден
број

Код на 
предметот

Назив на наставен предмет Семестар
Неделен фонд

на часови ЕКТС
П В

ТРЕТА ГОДИНА
Пети семестар

Задолжителни наставни предмети
1 ТТФ-ПБ303 Технологија на овошје и зеленчук 5 3 2 6
2 ТТФ-ПБ307 Технологија на месо и месни 

преработки
5 3 2 6

3 ТТФ-ПБ301 Принципи на  биотехнолошко 
инженерство

5 3 2 6

4 ТТФ-ПБ312 Процесна опрема во прехранбена 
индустрија  

5 2 2 4

Изборни наставни предмети
5 Изборен наставен предмет 1 4
6 Изборен наставен предмет 2 4

Вкупно 30
Шести семестар

Задолжителни наставни предмети
1 ТТФ-ПБ304 Технологија на вода и отпадна вода 6 3 1 6
2 ТТФ-ПБ308 Квалитет  и безбедност на храна 6 3 1 6
3 ТТФ-ПБ306 Технологија на масти и масла  6 3 1 4
4 ТТФ-ПБ211 Зачини и лековити растенија 6 3 0 4
5 ТТФ-ПБ212 Безалкохолни и освежителни 

пијалоци
6 3 1 4

ТТФ-ПБ313A Стручна пракса 2
Изборни наставни предмети

6 Изборен наставен предмет 1 4

Вкупно 30
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за трета година 60

Реден
број

Код на 
предметот

Назив на наставен предмет Семестар
Неделен фонд

на часови ЕКТС
П В

ЧЕТВРТА ГОДИНА
Седми семестар

1 ТТФ-ПБ 401 Технологија на шеќер и  кондиторски 
производи

7 3 1 6

2 ТТФ-ПБ409 Процеси на преработка и 
конзервирање на храна

7 3 2 6

3 TTФ-ПБ404 Нова храна 7 3 1 6
4 TTФ-ПБ403 Загадувачи во прехранбена индустрија 7 3 0 4

Изборни наставни предмети
5 Изборен наставен предмет 1 4
6 Изборен наставен предмет 2 4

Вкупно 30
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Осми семестар
Задолжителни наставни предмети

1 ТТФ-ПБ309 Технологија на алкохолни 
ферментациони  производи

8 3 2 6

2 ТТФ-ПБ410 Материјали во контакт со храна 
(почетно ниво)

8 3 2 5

3 ТТФВ-ПБ413 Биостатистика 8 3 2 5
ТТФ-ПБ412А Стручна пракса 2

4 ТТФ-ПБ412 Самостоен дипломски проект 8 12
Вкупно 30

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за четврта година 60

* ТТФВ - Технолошко - технички Факултет Велес

Табела 4.2.   Изборни наставни предмети на студиската  
програма

Вид на изборен наставен предмет Број
Изборни наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата 14
Изборни наставни предмети спрема дополнителни (алтернативни) предмети кои ги обезбедува 
единицата – Универзитетска листа на изборни предмети

Реден
број Код Назив на предметот Семестар

Неделен фонд
на часови ЕКТС   Од која

единицапредавања вежби

1 ТТФ-ПБ106 Биологија 1 2 1 4 ТТФВ
2 ТТФ-ПБ103 Вовед во прехранбена 

технологија и биотехнологија
1 3 0 4 ТТФВ

3 ТТФ-ПБ408 Деловно и професионално 
комуницирање

4 2 2 4 ТТФВ

4 ТТФ-ПБ208 Заштита на животна средина 4 3 0 4 ТТФВ
5 ТТФ-ПБ206 Вовед во технологија на 

фармацевски и козметички 
производи

5 2 2 4 ТТФВ

6 ТТФ-ПБ311 Антиоксиданси, витамини и 
минерали 

5 3 1 4 ТТФВ

7 ТТФ-ПБ305 Законски прописи од областа 
на храната

5 2 0 4 ТТФВ

8 ТТФ-ПБ310 Системи на автоматско 
управување

6 3 1 4 ТТФВ

9 ТТФ-ПБ407 Етика 6 2 0 4 ТТФВ
10 ТТФ-ПБ409А Сензорна анализа на храната 6 3 1 4 ТТФВ
11 ТТФ-ПБ205А Храна и култура 7 2 0 4 ТТФВ
12 ТТФ-ПБ406 Маркетинг на прехранбени 

производи
7 3 0 4 ТТФВ

13 ТТФ-ПБ405 Претприемништво и мал 
бизнис

7 3 0 4 ТТФВ

14 ТТФ-ПБ402 Хигиена на прехранбени 
продукти

7 2 0 4 ТТФВ

Вкупно: 14

Табела 4.3. Преглед на застапеност на задолжителните предмети  и
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 изборните предмети на студиската програма.
Семестар Број на

задолжителни
предмети

Број на изборни
предмети 

Вкупно
предмети

1 5 1 6
2 5 0 5
3 5 0 5
4 4 1 5
5 4 2 6
6 5 1 6
7 4 2 6
8 3 0 3

Вкупно 35 7 42
% застапеност* 83,33 % 16,67 % 100 %

*Во табелата 4.3 во % застапеност не се земени предвид дипломската работа и стручната 
пракса.

Табела 4.4. Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните предмети и
 изборните  предмети.

Ре
д

бр.

Траење на
студиите
(години)/
вкупен
број на

ЕКТС на
студиската
програма

Вкупна оптовареност
изразена преку ЕКТС

Оптоварност за задолжителни
предмети изразена преку ЕКТС

Оптоварност за изборни
предмети изразена преку

ЕКТС
А

Вкупен
број на

ЕКТС од
наставните
предмети

А1
Процентуална

застапеност
на ЕКТС од
наставните

предмети на
студиската
програма

Б
/ Вкупен број
на ЕКТС од

задолжителните
наставни
предмети

Б1
Процентуална
застапеност на

ЕКТС од
задолжителните

наставни предмети
во однос на

вкупниот број на
ЕКТС на

студиската
програма

В
Вкупен
број на

ЕКТС од
изборни
наставни
предмети

В1
Процентуална
застапеност на

ЕКТС од
изборните

наставни предмети
во однос на

вкупниот број на
ЕКТС на

студиската
програма

1. 4 години /
240

240 100% 212 (Б/А)*100=88,33% 28 (В/А)*100=11,67%

5.  Список  на  наставен  кадар  со  податоци  наведени  во  членот  5  (Прилог  бр.4)  од
Правилникот за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските
програми од  ПРВИОТ, вториот   и  третиот  циклус  на  студии (“Службен весник на
Република Македонија”, бр.25/2011 и бр.154/2011)  и член 61 став 3 од Закон за високо
образование  (“Службен весник на Република Македонија”, бр.82/2018)
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Табела 5.1. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен
работен однос со полно работно време на единицата каде што  се реализира студиската

програма
Име и  презиме
на наставникот

да се наведе Предмети што ги
предава наставникот

Вкупен
број на

предмети
звањето во кое е
избран и во која
научна област

Областа во
која што е

докториран

инсти
туција

та
каде

работи
во

редовен
работе
н однос

зим
ски

лет
ен

1 Д-р Анка 
Трајковска-
Петкоска

Редовен професор,
-Транспортни
појави и процеси
-Полимерно
инженерство
-Друго

-Хемиско 
инженерство
-Транспортни 
појави и 
процеси
-Друго

ТТФВ -Основи на 
инженерска техника
-Технолошки 
операции 1
- Технолошки 
операции 2
- Процесна опрема во 
прехрамбена 
индустрија
- Матријали во контат
со храна (почетно 
ниво)

2 3

2 Д-р Горица 
Павловска

Редовен професор,
-Хемија
-Аналитичка хемија
- Друго

-Хемија
-Аналитичка 
хемија 
-Вода, воздух 
и почва
- Друго

ТТФВ - Општа хемија
- Органска хемија
- Инструментални и 
аналитички методи во
исхраната
- Безалкохолни и 
освежителни 
пијалоци
- Загадувачи во 
прехранбена 
индустрија

3 2

3 Д-р Валентина 
Павлова

Редовен професор,
-Хемија
-Биохемија
-Друго

-Аналитичка 
хемија
-Биохемија
- Нутрицион 
изам
-Друго

ТТФВ - Аналитичка хемија
- Биохемија
- Вовед во 
технологија на 
козметички и 
фармацевтски 
производи
- Антиоксиданси, 
витамини и минерали
-Сензорна анализа на 
храната

3 2

4 Д-р Сашко 
Мартиновски

Вонреден професор,
-Маркетинг 
-Економика на 
индустрија 
-Друго

-Економски 
науки
-Друго (Бизнис
информатика, 
современи 
информатички 
концепти на 
бизнис 
моделирање)

ТТФВ - Основи на 
компјутерско 
работење
- Интернет и 
мултимедија
-Маркетинг на 
прехранбени 
производи
-Претприемништво и 

4 2
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мал бизнис
- Деловно и 
професионално 
комуницирање
-Етика

5 Д-р Весна 
Knights

Вонреден професор,
-Математичка 
статистика и 
операциони 
истражувања
-Применета 
математика и 
математичко 
моделирање
-Друго

-Математичка 
статистика и 
операциони 
истражувања
-Применета 
математика и 
математичко 
моделирање
-Друго

ТТФВ - Математика 1
- Математика 2
- Вовед во применета 
математика со 
примери од 
термодинамика
-Биостатистика
- Системи на 
автоматско 
управување

2 3

6 Д-р Татјана 
Калевска

Вонреден професор,
-Технологија на 
млеко и млечни 
производи
-Технологија на 
месо и месни 
преработки
-Друго (Квалитет, 
технологија и 
безбедност на храна
од животинско 
потекло)

-Хигиена 
и Технологија 
на производи и
суровини од 
животинско 
потекло

ТТФВ -Суровини во 
прехрамбената 
индустрија
-Технологија на 
млеко и млечни 
производи
-Технологија  на  месо
и месни преработки
-Хигиена на 
прехрамбени 
производи
-Законски прописи од
област на храната
-Квалитет и 
безбедност на храна

4 2

7 Д-р Даниела 
Николовска 
Неделкоска

Вонреден професор,
-Прехранбено 
инженерство
-Нутриционизам
-Друго

-Нутрициони
зам
-Друго

ТТФВ -Суровини во 
прехрамбената 
индустрија
- Принципи на  
биотехнолошко 
инженерство
- Процеси на 
преработка и 
конзервирање на 
храна
- Технологија на 
алкохолни 
ферментациони 
производи

3 1

8 Д-р Викторија 
Стаматовска

Вонреден професор,
-Прехранбено 
инженерство 
-Нутриционизам  
-Друго

-Прехранбено 
инженерство 
-Друго

ТТФВ - Технологија на 
производство на 
брашно и производи 
од брашно
-Технологија на 
овошје и зеленчук
-Технологија на 
шеќер и кондиторски 
производи
-Зачини и лековити 
растенија
-Храна и култура

3 2
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9 Д-р Татјана 
Блажевска

Доцент,
-Нутриционизам 
-Микробиологија 
-Друго

-Нутрициони
зам 
-Микробиоло
гија 
-Друго

ТТФВ - Технологија на вода 
и отпадни води
- Прехранбена 
микробиологија
-Заштита на животна 
средина

1 2

10 Д-р Везирка 
Јанкуловска

Доцент,
-Прехранбено 
инженерство
-Нутриционизам
-Друго

-Фитофармаци
ја(песцтициди)
-Прехранбено 
инженерство
-Нутрициони
зам
-Друго

ТТФВ - Вовед во 
прехранбена 
технологија и 
биотехнологија
- Технологија на 
масти и масла
-Зачини и лековити 
растенија
-Нова храна
- Загадувачи во 
прехранбена 
индустрија

3 2

11 Д-р Марија 
Менкиновска

Насловен доцент,
-Биологија,
-Биохемиjа 
-Друго 

-Биологија,
-Биохемиjа 
-Друго

ТТФВ -Биологија
-Антиоксиданси,
витамини и минерали 2

Табела 5.2. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен
работен однос со полно работно време од други единици на високообразовната
установа ангажирани на единицата каде што се реализира студиската

програма
Име и  презиме  на
наставникот

да се наведе Предмети што ги
предава

наставникот

Вкупен
број на
предмет

и

звањето во
кое е избран и
во која научна

област

Областа во
која што е

докториран

институцијата
каде работи во

редовен работен
однос зим

ски
лет
ен

1 Д-р Весна 
Продановска- 
Попоска

Доцент,
-Англистика
-Методика на 
настава по 
англиски 
јазик

-Англистика Факултет за 
биотехнички 
науки - Битола

-Англиски јазик 1
-Англиски јазик 2

1 1

2 Д-р Наков Ѓоре Доцент,
-Прехранбена
технологија

-Технолог
ија на 
биолошко 
активни 
материи

Академија за 
земјоделство во 
Софија, Р. 
Бугарија,
Институт по 
Криобиологија и
Прехранбена 
технологија

-Технологија на 
производство на 
брашно и 
производи од 
брашно
-Технологија на 
шеќер и 
кондиторски 
производи

1 1
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6. Податоци за просторот предвиден за реализација на Студиската програма 
Прехранбена технологија и биотехнологија, организирана на Технолошко - технички 
факултет Велес

Вкупната бруто површина на просторот со кој располага  факултетот е 2573  m2. По
градови, бруто површината со која располага факултетот e: во Велес: 1873 m2,  во Битола:
300 m2 и во Кичево: 400 m2

Табела 6.1 Список на простории со нето површина во високообразовната установа
што ќе се користат за реализација на студиската програма

Р.Б. Вид и намена на простор Број Број на
места

Површина
m2

1. Предавална 1 1 40 57
2. Предавална 2 1 35 60
3. Предавална 3 1 25 50
4. Предавална 4 1 40 88
5 Предавална 1 - Битола 1 50 70
6 Предавална 2 - Битола 1 20 32
7 Предавална 3 - Битола 1 50 70
8 Предавална 1 - Кичево 1 30 50
9 Предавална 2 - Кичево 1 30 50

10 Компјутерски центар 1 17 50
11 Лабораторија 1 1 / 67
12 Лабораторија 2 1 / 63
13 Лабораторија 3 1 / 40
14 Библиотека 1 / 50
15 Конференциска сала 1 15 58

16 Број на кабинети за наставници 
(Велес и Битола) 6 / 150

17 Простор за Административна 
служба (Велес) 5 / 150

18 Простор за Административна 
служба (Битола) 1 / 20

19 Простор за Административна 
служба (Кичево) 2 / 50

Вкупно  нето  површина: 1225 m2

7. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма Прехранбена 
технологија и биотехнологија, Технолошко - технички факултет Велес

Табела 7.1 Список на опрема и наставни средства (по вид, број и намена) за вршење на дејноста што
одговараат на нормативите и стандардите за вршење високобразовна дејност

Ред.
Бр.

Опрема и наставни 
средства Вид Намена Број

1 Компјутерска опрема Персонални компјутери (PC)

Изведување на настава
и за работа на 
административен 
кадар

46
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2 Компјутерска опрема Лаптоп компјутери
за работа на наставен 
и административен 
кадар

23

3 Компјутерска опрема Скенери

Изведување на настава
и за работа на 
наставен и 
административен 
кадар

5

4 Компјутерска опрема Печатари

Изведување на настава
и за работа на 
наставен и 
административен 
кадар

8

5 Компјутерска опрема Уред за далечинско учење Polycom 
6000

Изведување на настава
на далечина

1

6 Компјутерска опрема Електрична интерактивна табла Изведување на настава 1
7 Компјутерска опрема ЛЦД Проектори Изведување на настава 10

8

Компјутерска опрема

Wireless Router Liknsys / 4 port switch

За локална 
компјутерска мрежа 
на факултетот и 
бежичен интернет 
конекција

2

9
Компјутерска опрема

Switch 8 port 10/100
За локална 
компјутерска мрежа 
на факултетот

1

10
Компјутерска опрема

Switch 24 port 10/100
За локална 
компјутерска мрежа 
на факултетот

1

11
Компјутерска опрема

Switch 16 port 10/100
За локална 
компјутерска мрежа 
на факултетот

1

12
Компјутерска опрема

Switch 24 port 10/100/1000
За локална 
компјутерска мрежа 
на факултетот

1

13
Компјутерска опрема

Cisco модем 10 port

За локална 
компјутерска мрежа 
на факултетот и 
интернет

1

14

Закупена линија 
(оптика), брзина на 
пренос 50Мbps 
download и 50Мbps 
upload, провајдер А1, 

Интернет 1

15

Интернет линија - 
ADSL, брзина на 
пренос 14 Mbps 
download и 1Mbps 
upload, Битола и Кичево

Интернет 2

16 Фотокопир Фотокопир

Изведување на настава
и за работа на 
наставен и 
административен 
кадар

2

17
Факс

Факс
За работа на наставен 
и административен 
кадар

2
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18
Уреди за евиденција на 
работно време Евиденција на работно време

За работа на наставен 
и административен 
кадар

3

19 StaticIP Jавна фиксна IP адреса Интернет 1

20 Веб апликација
Moodle, линк: 
http://elearning.ttfv.uklo.edu.mk/moodle
/

Изведување на настава
и за работа на 
наставен и 
административен 
кадар

1

21 Web Страница www.ttfv.uklo.edu.mk

Изведување на настава
и за работа на 
наставен и 
административен 
кадар

1

22 Web Hosting Закупено Интернет 1

23 Апликации Клиент 
Сервер

Апликација за работа на Студентска 
служба Iknow – систем за студентски 
сервиси
Линк: https://iknow.uklo.edu.mk

Студентски 
електронски сервис, и 
за работа на наставен 
и административен 
кадар

1

Табела 7.2 Лабораториска опрема  поставена на Технолошко - технички факултет Велес

Ред.бр. Equipment Опрема
1. Agilent Cary60 UV-VIS Spectrophotometer Спектрофотометар UV-VIS Agilent Cary60
2. Automated protein determination equipment by 

Kjeldahl
Kjeltec™ 8200,EM 2508 Exhaust Unit,SR 210 
Scrubber

Апаратура за автоматизирано 
определување на протеини според 
Кјелдал, Kjeltec™ 8200 

3. Soxhlet apparatus for automated fat analysis
ST 243 Soxtec™ 230V, 6 pos,Extraction Cups 
Aluminium
6/set, Condenser Seal Viton 6/set

Апаратура за автоматизирано 
определување на масти (Soxhlet метод), 
ST 243 Soxtec™ 

4. Instrument for determining water activity (aw)
NOVASINA LabTouch-aW

Уред за определување на активитет на 
вода, NOVASINA LabTouch-aW 

5. Mini Vidas, BIOMERIEUX Автоматски анализатор за детекција на 
патогени бактерии, Mini Vidas 
BIOMERIEUX 

6. NucleoCounter SCC-400 Бројач на соматски клетки, NucleoCounter 
SCC-400 

7. VICAM –Fluorimetar Series-4EX Апарат за одредување на микотоксини, 
VICAM –Fluorimetar Series-4EX 

8. Quanti tray / 2000 - IDEXX Уред за микробиолошко тестирање на 
вода, Quanti tray / 2000 – IDEXX 

9. Incubator BINDER BD 115 Инкубатор BINDER BD 115 
10. Cooled Incubator Pol-Eko Aparatura ST 1 Smart Инкубатор со ладење Pol-Eko Aparatura 

ST 1 Smart
11. Class II Biological Safety Cabinet, Telstar  Биозаштитен кабинет, класа II, Telstar 
12. Digital bath circulating, OBH 184, include 

cover,20L, (x2)
Дигитална водена бања OBH 184, 20L, 
(х2)

13. Heated magnetic stirrer PBI ARBO Магнетна мешалка PBI ARBO 
14. Analitical balance,220gr/0.1mg Аналитичка вага, 220gr/0.1mg 
15. Bench top pH mV/Temp Meter Фиксен pH Метар, mV/Temp 
16. Centrifuge LCEN-101, 6000rpm 8places Центрифуга со 8 места, 6000rpm, LCEN-
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101
17. Digital microcentrifuge MRC HCEN-103 

24x1.5/2ml
Дигитална микроцентрифуга со 24 места, 
24x1.5/2ml, MRC HCEN-103 

18. Incubating shakers KS 4000i (x2)+
Dish attachement for cell cultures(x2)

Инкубатори-мешалки (х2) со подлоги за 
здели за развој на клеточни култури 
(х2),KS 4000i

19. GFL 2001/2 Water still for single distillation Уред за дестилација на вода, GFL 2001/2 
20. Refrigerators Фрижидер со замрзнувач,БЕКО
21. Autoclave vertical, UTKBS, 75L Вертикален автоклав, UTKBS, 75L
22. Circulating oil bath 300deg C+external cir.18 liter Маслена бања, 300оC+external cir.,18L
23. Electrical hot plate Koncar 1500W (x3) Решо Koncar 1500W (x3) 
24. Induction Heater (x2) Индукционен греач (x2) 
25. Pharmacy fume hoods, width 900mm (x2) Дигестор, ширина 900мм (х2) 
26. Furnaces, up to 1200degC Муфолна печка, до 1200оC
27. Binocular microscope Бинокуларен микроскоп
28. Portable Ultrasonic Cleaner 1300ml Преносна ултразвучна бања, 1300mL 
29. Analitic balance 1000g/0.001g (x2) Аналитичка вага 1000g/0.001g (х2)
30. Drying oven ED115 Сушара ED115 
31. Magnetic stirrer, C-MAG HS 7 IKAMAG Магнетна мешалка C-MAG HS 7 IKAMAG
32. pH-meter, FiveEasy pH kit FE20-KIT pH-метар, FiveEasy pH kit FE20-KIT 
33. Digital balance  0,01g (x2) Дигитална вага 0,01г (х2)
34. Digital handheld refractometer Рачен дигитален рефрактометар

8.  Информација за бројот студенти (прв пат запишани) на студиската програма во 
периодот од последната акредитација

Табела 8. Преглед на бројот на студенти кои се запишани (по прв пат) на студиската
програма во периодот на последната акредитација и бројот на студенти за кои

се бара акредитација
Академска година Број на студенти

запишани во прва година
1. 2017/2018 2

2. 2018/2019 11

3. 2019/2020 6

4. 2020/2021 3

5. 2021/2022 11

Вкупно запишани студенти 33
Бројот на студенти за кои е добиена акредитација 700
Бројот на студенти за кои се бара нова ре/акредитација 125

9. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература

Наставниот кадар ангажиран на прв циклус академски студии, обезбедува соодветна
задолжитена  и  дополнителна  литература.  Во  библиотеката  на  Технолошко  –  технички
факултет Велес е обезбедена задолжителна и дополнителна литература за сите предмети
предвидени со студиската  програма.  Во Прилог бр. 3 дадени се детални информации за
литературата  која  се  користи  при  реализација  на  предметните  програми.  Освен  тоа,
библиотеката  на  факултетот  е  снадбена  со  богата  литература  која  што  овозможува
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потемелно изучување на наставните програми. На располагање им стои и библиотечниот
фонд и на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Факултетот  ги  следи  современите  трендови  во  изведувањето  на  наставата  па  затоа,
поголемиот дел од потребната литература за наставните содржини е поставена електронски
преку информатичката платформа moodle која е во склоп на веб страницата на факултетот.
Покрај тоа, факултетот има обезбедено бесплатен пристап до научната база EBSCO.

10. Информација за веб страница

Web страна на Технолошко – технички факултет: www.ttfv.uklo.edu.mk
Web страна на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола: www.uklo.edu.mk

На  веб  страната  на  факултетот  се  достапни  сите  информации  кои  се  потребни  за
студентите, а се дополнуваат секојдневно. На веб страницата на факултетот  поставени се:
структурите  на   студиските  програми  од  сите  три  циклуси  на  студии;  материјали  за
предавања; информации за наставниот кадар; распоредот на настава, испити и колоквиуми;
резултати од спроведени испити и колоквимуми;  план за реализација  на настава  на прв
циклус студии со предметна програма; општи информации за  факултетот; правни акти на
факултетот (завршни сметки, правилници, решенија за почеток на студиските програми);
извештаи  за  самоевалуација;  за  факултетското  студентско  собрание;  меѓународна
соработка;  новости;  и др.  Преку веб страницата на факултетот може да се пристапи до:
Iknow е-сервисот  за  студенти  кој  овозможува  да  студентите  имаат  пристап  до  нивното
досие  и  оценки,  да  пријавуваат  испити,  запишуваат  семестри,  да  вршат  уплати  итн;
информатичката платформа moodle за електронски предмети; електронскиот сервис Iknow-
уписи за  електронско запишување на нови студенти; и други важни веб страници.  

11. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на 
наставата

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

Воспоставувањето  на  процедури  во  обезбедувањето  и  контролата  на  квалитетот  на
наставно-образовната  дејност  се  одвива  континуирано,  а  ја  организира  и  спроведува
Комисија  за  самоевалуација  формирана  од  страна  на  факултетот  и  Универзитетската
Комисија  за  самоевалуација  формирана  од  страна  на  Сенатот  на  Универзитет.  Преку
имплементација  на  сите  процедури  за  самоевалуација  се  добиваат  голем  број  на
информации,  кои  продуцираат  акции  за  преземање  соодветни  корективни  мерки  и
активности.

Согласно Законот за високо образование и Статутот на Универзитетот ,,Св. Климент
Охридиски“ - Битола (УКЛО) на Универзитетот се спроведува студентска анкета која е дел
од процесот за самоевалуација. Целта на  спроведената студентска анкета, е да се испитаат
важни елементи во едукацискиот процес како што се:  разбирливоста  на предавањата за
студентите; редовноста на одржување на наставата и вежбите; достапноста и односот  на
академскиот кадар кон студентите;  пристапот и достапноста за соодветна литература;  за
студиската  програма,  дали  таа  овозможува  стекнување  соодветни  знаења  и  вештини  во

31

../../../C:%5CUsers%5Cbitola%5CDesktop%5CELABORATI%20TTFV%5CDoktorski%20studii%5Cwww.uklo.edu.mk
../../../C:%5CUsers%5Cbitola%5CDesktop%5CELABORATI%20TTFV%5CDoktorski%20studii%5Cwww.ttfv.uklo.edu.mk


согласност  со  стручниот  профил;  за  студиската  програмата,  дали  таа  овозможува
стекнување применливи и практични знаења; и др.

По дипломирањето, студентите се следат на професионален план и ангажираност и се
остварува  постојана  комуникација  со  нив  со  цел  да  се  има  увид  во  применливоста  на
знаењата и вештините стекнати во текот на студирањето. Истотака, дел од студентите кои
дипломирале на Технолошко – технички факултет Велес го продолжуваат образованието на
втор циклус на студии на факултетот и на тој начин се пратат нивните стекнати знаења и
вештини. 

12. Резултати од изведената самоевалуација согласно Упатството за единствените 
основи на евалуацијата и евалуационите постапки на универзитетите донесено од 
агенција за евалуација на високото образование во Република Северна Македонија
и од Интеруниверзитетска конференција на Република Северна Македонија 
(Скопје -Битола, септември 2002)

Врз основа на направениот процес на самоевалуација може да се констатира дека
Факултетот 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  за  последните  пет  години
(табела 13.1 и табела 13.2) може да се констатира дека факултетот покажува позитивни
резултати. Така, во однос на квалитетот, организацијата и реализацијата на студиската
програма, самоевалуацијата покажа просечни вредности од 4,503 (оценка од 1-најниска
до  5-највисока),  односно  покажани  се  позитивни  вредности повисоки  од  90%.
Самоевалуацијата  на  наставниот  кадар  покажа  просечна  оценка  од 4,539 што  го
прикажува  задоволството  на  студентите  од  квалитетот  на  професорите  и нивниот
пристап,  како  успешно  и  соодветно  во  повеќе  од  90%  од  случаите.  Многу  слични
оценки се добиени од направената самоевалуација за период од 2017 до 2020 година
(Извештај  за  Самоевалуација  на  ТТФВ  од  2017  до  2020  година*). Во  однос  на
дијагностицираните  слабости  се  преземаат  потребните  мерки  и  активности  за  нивно
надминување.  При  тоа,  зголемувањето  на  атрактивноста  на  факултетот,  неговата
отвореност, препознатливост и конкурентност се основна определба. 

Во последните две години на COVID-19 пандемијата се направи усовршување на
наставата и работењето на факултетот преку он-лајн платформа, со цел прилагодување
кон ново настанатата ситуација. 

Табела  13.1 прикажан извештај од спроведена анкетата за наставниот кадар како просек од
последните пет години (почнувајќи од последната повторна акредитација од 2017/2018 до

2021/2022).

Единка Пондерирана 
просечна оценка

Наставникот е соодветно подготвен за реализација на 
наставата 4,566
За време на наставата, наставникот е посветен и 
предизвикува интерес кај студентите 4,527

Наставникот користи современи методи на наставна работа 4,488
Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во 
наставниот процес 4,465

* http://ttfv.uklo.mk/wp-content/uploads/sites/12/2021/06/izvestaj_samoevaluacija_TTFV_2017-2020.pdf
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Единка Пондерирана 
просечна оценка

Наставникот стимулира дополнителна активност за 
студентите 4,436
Дополнителните активности се во функција на зголемување 
и проширување на знаењата од предметот 4,474

Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови 4,563
Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна 
литература 4,528
Наставникот применува современи технологии во 
реализацијата на наставата (компјутери, софтверска 
поддршка, информациски бази и др.) 4,526
Личната култура и односот на наставникот се на соодветно 
ниво 4,585
Наставникот е отворен и достапен за консултации и 
соработка со студентите 4,581

Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на 
предметната програма и предвидената основна литература 4,646

Содржината и структурата на испитните/колоквиумските 
прашања овозможуваат објективно оценување 4,583
Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на 
студентите 4,573

Максимум: 4,646
Минимум: 4,436
Просек: 4,539

Табела 13.2 Извештај од спроведена анкетата за студиската програма  како просек од
последните пет години (почнувајќи од последната повторна акредитација од 2017/2018 до

2021/2022).

Единка Пондерирана 
просечна 
оценка

Програмата е современа и атрактивна 4,742
Програмата овозможува стекнување соодветни знаења и 
вештини, во согласност со стручниот профил 4,614
Програмата овозможува стекнување применливи и практични
знаења 4,354
Постои логичен редослед и поврзаност на предметите, според
студиските години 4,608
Нема непотребно повторување на наставниот материјал кај 
некои предмети 4,673
Нема потреба од дополнителни содржини за оформување на 
стручниот профил 4,678
Наставата е соодветно организирана 4,583
Предавањата се квалитетни 4,587
Вежбите се квалитетни 4,169
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Единка Пондерирана 
просечна 
оценка

При реализацијата на колоквиумите и испитите се запазува 
регуларноста (навремено започнување и завршување, 
евиденција на присутните студенти, проверка на 
исполнетоста на условите за правото на полагање и сл.) 4,694
Практичниот дел од програмата е соодветно застапен 3,876
Практичниот дел од програмата ме оспособува за практична 
работа 4,007
За студиската програма постои соодветна основна и 
дополнителна литература 4,549
Студиската програма ги исполнува моите очекувања 4,600
Студентите се адекватно информирани 4,525
Службата за студентски прашања ги задоволува потребите на 
студентите 4,473
Техничката опременост е соодветна (училници, лаборатории 
и опрема, библиотечни ресурси, компјутери, професионални 
софтвери,...) 4,388

Просторните услови одговараат на потребите на наставата 4,637

Студентите се почитувани и нивните права се заштитени 4,803
   
Максимум: 4,803
Минимум: 3,876
Просек: 4,503

Сите извештаи за самоевалуација на Технолошко – технички факултет се поставени
на веб страница на факултетот на следниот линк:
http://www.ttfv.uklo.edu.mk/index.php/mk/kvalitet/samoevaluacija

13.  Дали формалното образование и истражувачкото искуство на наставниците 
кореспондира со специфичноста на студиската програма, односно профилот и 
квалификацијата на наставно-научниот кадар.

Табела 13.1 Збирен преглед на бројот на наставници по области
ангажирани за изведување на студиската програма

Ред.
Бр. Научна област

Потесн
а

научна,
уметни

чка
односн

о
стручна
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Н
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 п
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к
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ва

чи
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иш

и
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и
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ис

ис
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нт
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нт

Д
оц
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т

В
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оф
.
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до
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ро
ф

.

Н
ау

чн
о 

зв
ањ

е 
–и

ст
ра

ж
ив

ач
 

Ем
ер

ит
ус

О
ст

ал
и

Вкупно

1 Транспортни појави и процеси 1 1

2 Полимерно инженерство 1 1

3 Друго (Хемиско инженерство) 1 1

4 Хемија 2 2
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Ред.
Бр. Научна област

Потесн
а

научна,
уметни

чка
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стручна
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ер

ит
ус

О
ст
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и

Вкупно

5 Аналитичка хемија 1 1

6 Друго (Хемија) 2 2

7 Биохемија (Хемија) 1 1

8 Маркетинг 1 1

9 Економика на индустрија 1 1

10 Друго (Економија) 1 1

11 Математичка статистика и 
операциони истражувања 1 1

12 Применета математика и 
математичко моделирање 1 1

13 Друго (Математика) 1 1

14 Технологија на млеко и млечни 
производи 1 1

15 Технологија на месо и месни 
производи 1 1

16
Друго( Квалитет, технологија и 
безбедност на храна од животинско 
потекло)

1 1

17 Прехранбено инженерство 1 2 3

18 Нутриционизам 2 2 4

19 Друго (Прехранбена технологија) 2 2 4

20 Микробиологија 1 1

21 Биологија 1 1

22 Биохемија (Биологија) 1 1

23 Друго (Биологија) 1 1

24 Прехранбена технологија 1 1

25 Англистика 1 1

26 Методика на настава по англиски 
јазик 1 1

Вкупно 12 15 9 36

14.Соодветноста на структурата и содржината на циклусот на студии со општите и 
специфичните дескриптори

Табела 14.1 Соодветноста на структурата и содржината на циклусот на студии со општите
дескриптори

Општи дескриптори Предмети преку кои се 
обезбедува постигнување на 
општите дескриптори

Тип на 
дескриптор

Опис 

Знаење и  
разбирање

-Покажува знаење и разбирање во областа на 
студиите по прехранбена технологија и 
биотехнологија кое се надградува врз претходното 

-Математика 1
-Општа хемија
-Биологија
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образование, 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 и 
методологии.

-Основи на компјутерско 
работење
-Вовед во прехранбена 
технологија и биотехнологија
-Суровини за прехранбена 
индустрија
-Математика 2
-Органска хемија
-Основи на инженерска 
техника
-Интернет и мултимедија 
-Англиски јазик 1 и 2 
-Технолошки операции 1
-Прехранбена микробиологија
-Биохемија 
-Инструментални и 
аналитички методи во 
исхраната
-Вовед во применета 
математика со примери од 
термодинамика
-Технолошки операции 2
-Технологија на производство
на брашно и  производи од 
брашно
-Технолoгија на млеко и 
млечни производи
-Деловно и професионално 
комуницирање
-Аналитичка хемија
- Технологија на овошје и 
зеленчук
- Технологија на месо и месни
преработки
- Принципи на  
биотехнолошко инженерство
- Технологија на вода и 
отпадна вода
- Квалитет  и безбедност на 
храна
-Технологија на масти и 
масла  
-Технологија на шеќер и  
кондиторски производи
-Технологија на алкохолни 
ферментациони  производи
-Нова храна
-Процеси на преработка и 
конзервирање на храна
-Материјали во контакт со 
храна (почетно ниво)
-Биостатистика
-Вовед во технологија на 
фармацевски и козметички 
производи
-Антиоксиданси, витамини и 
минерали 
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-Законски прописи од областа 
на храната
-Процесна опрема во 
прехранбена индустрија  
-Системи на автоматско 
управување
-Зачини и лековити растенија
-Заштита на животна средина
-Безалкохолни и освежителни 
пијалоци
-Храна и култура
-Маркетинг на прехранбени 
производи
-Претприемништво и мал 
бизнис
-Хигиена на прехранбени 
продукти
-Загадувачи во прехранбена 
индустрија
- Етика
-Сензорна анализа на храната

Примена на 
знаењето и 
разбирањето

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

-Математика 1
-Општа хемија
-Биологија
-Основи на компјутерско 
работење
-Вовед во прехранбена 
технологија и биотехнологија
-Суровини за прехранбена 
индустрија
-Математика 2
-Органска хемија
-Основи на инженерска 
техника
-Интернет и мултимедија 
-Англиски јазик  1 и 2
-Технолошки операции 1
-Прехранбена микробиологија
-Биохемија 
-Инструментални и 
аналитички методи во 
исхраната
-Вовед во применета 
математика со примери од 
термодинамика
-Технолошки операции 2
-Технологија на производство
на брашно и  производи од 
брашно
-Технолoгија на млеко и 
млечни производи
-Деловно и професионално 
комуницирање
-Аналитичка хемија
- Технологија на овошје и 
зеленчук
- Технологија на месо и месни
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преработки
- Принципи на  
биотехнолошко инженерство
- Технологија на вода и 
отпадна вода
- Квалитет  и безбедност на 
храна
-Технологија на масти и 
масла  
-Технологија на шеќер и  
кондиторски производи
-Технологија на алкохолни 
ферментациони  производи
-Нова храна
-Процеси на преработка и 
конзервирање на храна
-Материјали во контакт со 
храна (почетно ниво)
-Биостатистика
-Вовед во технологија на 
фармацевски и козметички 
производи
-Антиоксиданси, витамини и 
минерали 
-Законски прописи од областа 
на храната
-Процесна опрема во 
прехранбена индустрија  
-Системи на автоматско 
управување
-Зачини и лековити растенија
-Заштита на животна средина
-Безалкохолни и освежителни 
пијалоци
-Храна и култура
-Маркетинг на прехранбени 
производи
-Претприемништво и мал 
бизнис
-Хигиена на прехранбени 
продукти
-Загадувачи во прехранбена 
индустрија
- Етика
-Сензорна анализа на храната

Способност за 
проценка

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

-Математика 1
-Општа хемија
-Биологија
-Основи на компјутерско 
работење
-Вовед во прехранбена 
технологија и биотехнологија
-Суровини за прехранбена 
индустрија
-Математика 2
-Органска хемија
-Основи на инженерска 
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техника
-Технолошки операции 1
-Прехранбена микробиологија
-Биохемија 
-Инструментални и 
аналитички методи во 
исхраната
-Вовед во применета 
математика со примери од 
термодинамика
-Технолошки операции 2
-Технологија на производство
на брашно и  производи од 
брашно
-Технолoгија на млеко и 
млечни производи
-Аналитичка хемија
- Технологија на овошје и 
зеленчук
- Технологија на месо и месни
преработки
- Принципи на  
биотехнолошко инженерство
- Технологија на вода и 
отпадна вода
- Квалитет  и безбедност на 
храна
-Технологија на масти и 
масла  
-Технологија на шеќер и  
кондиторски производи
-Технологија на алкохолни 
ферментациони  производи
-Нова храна
-Процеси на преработка и 
конзервирање на храна
-Материјали во контакт со 
храна (почетно ниво)
-Биостатистика

Комуникациски
вештини

-Способност за писмена и усмена деловна 
комуникација.
-Способност да комуницира и дискутира 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.

-Деловно и професионално 
комуницирање
-Основи на компјутерско 
работење
-Интернет и мултимедија 
-Англиски јазик  1 и 2
-Технологија на производство
на брашно и  производи од 
брашно
-Технолoгија на млеко и 
млечни производи
-Аналитичка хемија
- Технологија на овошје и 
зеленчук
- Технологија на месо и месни
преработки
- Принципи на  
биотехнолошко инженерство
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- Технологија на вода и 
отпадна вода
- Квалитет  и безбедност на 
храна
-Технологија на масти и 
масла  
-Технологија на шеќер и  
кондиторски производи
-Технологија на алкохолни 
ферментациони  производи
-Нова храна
-Процеси на преработка и 
конзервирање на храна
-Материјали во контакт со 
храна (почетно ниво)
-Маркетинг на прехранбени 
производи
-Претприемништво и мал 
бизнис
- Етика
-Сензорна анализа на храната

Вештини на  
учење

-Презема иницијатива да ги идентификува 
потребите за стекнување понатамошно знаење.
-Начини на учење со висок степен на независност, 
афирмација на индивидуалниот пристап во 
усовршувањето на знаењата.
-Поседува капацитет за континуирано усовршување 
и надоградба на стекнатите знаења.

-Математика 1
-Општа хемија
-Биологија
-Основи на компјутерско 
работење
-Вовед во прехранбена 
технологија и биотехнологија
-Суровини за прехранбена 
индустрија
-Математика 2
-Органска хемија
-Основи на инженерска 
техника
-Интернет и мултимедија 
-Англиски јазик  1 и 2
-Технолошки операции 1
-Прехранбена микробиологија
-Биохемија 
-Инструментални и 
аналитички методи во 
исхраната
-Вовед во применета 
математика со примери од 
термодинамика
-Технолошки операции 2
-Технологија на производство
на брашно и  производи од 
брашно
-Технолoгија на млеко и 
млечни производи
-Деловно и професионално 
комуницирање
-Аналитичка хемија
- Технологија на овошје и 
зеленчук
- Технологија на месо и месни
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преработки
- Принципи на  
биотехнолошко инженерство
- Технологија на вода и 
отпадна вода
- Квалитет  и безбедност на 
храна
-Технологија на масти и 
масла  
-Технологија на шеќер и  
кондиторски производи
-Технологија на алкохолни 
ферментациони  производи
-Нова храна
-Процеси на преработка и 
конзервирање на храна
-Материјали во контакт со 
храна (почетно ниво)
-Биостатистика
-Вовед во технологија на 
фармацевски и козметички 
производи
-Антиоксиданси, витамини и 
минерали 
-Законски прописи од областа 
на храната
-Процесна опрема во 
прехранбена индустрија  
-Системи на автоматско 
управување
-Зачини и лековити растенија
-Заштита на животна средина
-Безалкохолни и освежителни 
пијалоци
-Храна и култура
-Маркетинг на прехранбени 
производи
-Претприемништво и мал 
бизнис
-Хигиена на прехранбени 
продукти
-Загадувачи во прехранбена 
индустрија
- Етика
-Сензорна анализа на храната

Табела 14.2 Соодветноста на структурата и содржината на циклусот на студии со специфичните
дескриптори

Специфични дескриптори Предмети преку кои се 
обезбедува постигнување на 
специфичните дескриптори

Тип на 
дескриптор

Опис 

Знаење и 
разбирање

-Развиваат стратегии и можности за подобрување на
технолошките процеси за производство на храна.
-Правилно одбираат техники и постапки за да го 
оптимизираат процесот на преработка на храната во
насока на добивање на продукт со висок нутритивен

-Математика 1
-Општа хемија
-Биологија
-Основи на компјутерско 
работење
-Вовед во прехранбена 
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квалитет.
-Ги почитуваат националните и меѓународни 
прописи, стандарди и закони за храна и 
прехранбени продукти и нивно производство.
-Планираат и поставуваат производство на нови 
видови храна со определени и очекувани 
фукционални карактеристики. 
-Покажува знаење и разбирање за водење на 
технолошки процеси во производството на храна.

технологија и биотехнологија
-Суровини за прехранбена 
индустрија
-Математика 2
-Органска хемија
-Основи на инженерска 
техника
-Интернет и мултимедија 
-Англиски јазик  1 и 2
-Технолошки операции 1
-Прехранбена микробиологија
-Биохемија 
-Инструментални и 
аналитички методи во 
исхраната
-Вовед во применета 
математика со примери од 
термодинамика
-Технолошки операции 2
-Технологија на производство
на брашно и  производи од 
брашно
-Технолoгија на млеко и 
млечни производи
-Деловно и професионално 
комуницирање
-Аналитичка хемија
- Технологија на овошје и 
зеленчук
- Технологија на месо и месни
преработки
- Принципи на  
биотехнолошко инженерство
- Технологија на вода и 
отпадна вода
- Квалитет  и безбедност на 
храна
-Технологија на масти и 
масла  
-Технологија на шеќер и  
кондиторски производи
-Технологија на алкохолни 
ферментациони  производи
-Нова храна
-Процеси на преработка и 
конзервирање на храна
-Материјали во контакт со 
храна (почетно ниво)
-Биостатистика
-Вовед во технологија на 
фармацевски и козметички 
производи
-Антиоксиданси, витамини и 
минерали 
-Законски прописи од областа 
на храната
-Процесна опрема во 
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прехранбена индустрија  
-Системи на автоматско 
управување
-Зачини и лековити растенија
-Заштита на животна средина
-Безалкохолни и освежителни 
пијалоци
-Храна и култура
-Маркетинг на прехранбени 
производи
-Претприемништво и мал 
бизнис
-Хигиена на прехранбени 
продукти
-Загадувачи во прехранбена 
индустрија
- Етика
-Сензорна анализа на храната

Примена на 
знаење и 
разбирање

-Развиваат стратегии и можности за подобрување на
технолошките процеси за производство на храна.
-Правилно одбираат техники и постапки за да го 
оптимизираат процесот на преработка на храната во
насока на добивање на продукт со висок нутритивен
квалитет.
-Ги почитуваат националните и меѓународни 
прописи, стандарди и закони за храна и 
прехранбени продукти и нивно производство.
-Планираат и поставуваат производство на нови 
видови храна со определени и очекувани 
фукционални карактеристики. 

-Математика 1
-Општа хемија
-Биологија
-Основи на компјутерско 
работење
-Вовед во прехранбена 
технологија и биотехнологија
-Суровини за прехранбена 
индустрија
-Математика 2
-Органска хемија
-Основи на инженерска 
техника
-Интернет и мултимедија 
-Англиски јазик  1 и 2
-Технолошки операции 1
-Прехранбена микробиологија
-Биохемија 
-Инструментални и 
аналитички методи во 
исхраната
-Вовед во применета 
математика со примери од 
термодинамика
-Технолошки операции 2
-Технологија на производство
на брашно и  производи од 
брашно
-Технолoгија на млеко и 
млечни производи
-Деловно и професионално 
комуницирање
-Аналитичка хемија
- Технологија на овошје и 
зеленчук
- Технологија на месо и месни
преработки
- Принципи на  
биотехнолошко инженерство
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- Технологија на вода и 
отпадна вода
- Квалитет  и безбедност на 
храна
-Технологија на масти и 
масла  
-Технологија на шеќер и  
кондиторски производи
-Технологија на алкохолни 
ферментациони  производи
-Нова храна
-Процеси на преработка и 
конзервирање на храна
-Материјали во контакт со 
храна (почетно ниво)
-Биостатистика
-Вовед во технологија на 
фармацевски и козметички 
производи
-Антиоксиданси, витамини и 
минерали 
-Законски прописи од областа 
на храната
-Процесна опрема во 
прехранбена индустрија  
-Системи на автоматско 
управување
-Зачини и лековити растенија
-Заштита на животна средина
-Безалкохолни и освежителни 
пијалоци
-Храна и култура
-Маркетинг на прехранбени 
производи
-Претприемништво и мал 
бизнис
-Хигиена на прехранбени 
продукти
-Загадувачи во прехранбена 
индустрија
- Етика
-Сензорна анализа на храната

Способност за 
проценка

-Применуваат потребни знаења и вештини за 
проценка на технолошките процеси, развиваат и 
имплементираат стратегии за промоција на подобри
и поефикасни методи за производство на храна.
-Предлагаат и аргументираат избор на постапки за 
процесирање на храна со оптимален и нутритивен 
квалитет пред авторитети во индустријата.
-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.

-Математика 1
-Општа хемија
-Биологија
-Основи на компјутерско 
работење
-Вовед во прехранбена 
технологија и биотехнологија
-Суровини за прехранбена 
индустрија
-Математика 2
-Органска хемија
-Основи на инженерска 
техника
-Технолошки операции 1
-Прехранбена микробиологија
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-Биохемија 
-Инструментални и 
аналитички методи во 
исхраната
-Вовед во применета 
математика со примери од 
термодинамика
-Технолошки операции 2
-Технологија на производство
на брашно и  производи од 
брашно
-Технолoгија на млеко и 
млечни производи
-Аналитичка хемија
- Технологија на овошје и 
зеленчук
- Технологија на месо и месни
преработки
- Принципи на  
биотехнолошко инженерство
- Технологија на вода и 
отпадна вода
- Квалитет  и безбедност на 
храна
-Технологија на масти и 
масла  
-Технологија на шеќер и  
кондиторски производи
-Технологија на алкохолни 
ферментациони  производи
-Нова храна
-Процеси на преработка и 
конзервирање на храна
-Материјали во контакт со 
храна (почетно ниво)
-Биостатистика

Комуникациски
вештини

-Способност од комуникациски вештини во 
деловната област.
-Способност за ефективна комуникација во 
разновидна работна средина, лична комуникација и 
комуникација на деловни состаноци.
-Коресподенција на работа и способности за 
изработка на писмени деловни документи.
-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.
-Воспоставуваат и одржуваат професионален 
контакт со лицата што е во основа на добрата 
практика.
-Градат партнерства и нудат консултации и совети 
во врска со технологиите за разновидни 
прехранбени продукти.

-Деловно и професионално 
комуницирање
-Основи на компјутерско 
работење
-Интернет и мултимедија 
-Англиски јазик  
-Технологија на производство
на брашно и  производи од 
брашно
-Технолoгија на млеко и 
млечни производи
-Аналитичка хемија
- Технологија на овошје и 
зеленчук
- Технологија на месо и месни
преработки
- Принципи на  
биотехнолошко инженерство
- Технологија на вода и 
отпадна вода
- Квалитет  и безбедност на 
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-Развиваат добри организациони способности и 
демонстрираат лидерски способности.

храна
-Технологија на масти и 
масла  
-Технологија на шеќер и  
кондиторски производи
-Технологија на алкохолни 
ферментациони  производи
-Нова храна
-Процеси на преработка и 
конзервирање на храна
-Материјали во контакт со 
храна (почетно ниво)
-Маркетинг на прехранбени 
производи
-Претприемништво и мал 
бизнис

Вештини на  
учење

-Презема иницијатива да ги идентификува 
потребите за стекнување понатамошно знаење и 
учење со висок степен на независност.
-Проактивност во идентификација на можностите за
доживотно учење и демонстрираат промени во 
практичната работа.
-Имаат способност за едукација на база на 
практична работа.
-Способност да ги интегрираат научните и 
практични знаења во домен на прехранбена 
технологија и биотехнологија.
-Систематски пребаруваат извори на информации 
од широк спектар во врска со технолошко-
техничките и биотехничките науки.

-Математика 1
-Општа хемија
-Биологија
-Основи на компјутерско 
работење
-Вовед во прехранбена 
технологија и биотехнологија
-Суровини за прехранбена 
индустрија
-Математика 2
-Органска хемија
-Основи на инженерска 
техника
-Интернет и мултимедија 
-Англиски јазик  1 и 2
-Технолошки операции 1
-Прехранбена микробиологија
-Биохемија 
-Инструментални и 
аналитички методи во 
исхраната
-Вовед во применета 
математика со примери од 
термодинамика
-Технолошки операции 2
-Технологија на производство
на брашно и  производи од 
брашно
-Технолoгија на млеко и 
млечни производи
-Деловно и професионално 
комуницирање
-Аналитичка хемија
- Технологија на овошје и 
зеленчук
- Технологија на месо и месни
преработки
- Принципи на  
биотехнолошко инженерство
- Технологија на вода и 
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отпадна вода
- Квалитет  и безбедност на 
храна
-Технологија на масти и 
масла  
-Технологија на шеќер и  
кондиторски производи
-Технологија на алкохолни 
ферментациони  производи
-Нова храна
-Процеси на преработка и 
конзервирање на храна
-Материјали во контакт со 
храна (почетно ниво)
-Биостатистика

15.   Усогласеноста на теоретската и практичната настава со целите на студиската 
програма

Целите  на  студиската  програма Прехранбена  технологија  и  биотехнологија  се
остваруваат  преку  реализирање  на  теоретска  и  практична  настава.  Теоретската  настава
опфаќа  предавања по наставните  предмети предвидени  според програмата, со примена на
современ и интерактивен пристап (аудио-визуелен).  Во посебни околности ќе се примени
on-line  настава  (на  далечина).  За  совладување  на  наставните  содржини  обезбедена  e
соодветна  задолжитена  и  дополнителна  литература од  наставниот  кадар.  Исто  така, за
продлабочување  на  знаењата  на  располагање  на  студентите  се  библиотечниот  фонд  на
Технолошко  –  технички  факултет  -  Велес  и  универзитетска  библиотека  „Св.  Климент
Охридски”  од  Битола.  Практична настава опфаќа вежби  (лабораториски / аудиториски /
теренски-индустриски) и  стручна  пракса.  Вежбите  (лабораториски/аудиториски)  ќе  се
изведуваат во просториите/лабораториите на  Технолошко-техничкиот факултет. Во текот
на наставата предвидено е да се остварат групни посети и да се спроведат практични вежби
во  различни  индустрии  од  прехранбениот  сектор.  Стручната  пракса  се  надополнува  со
предавања од стручно лице од соодветната област.

Теоретското знаење со кое се стекнуваат за време на студирањето треба да претставува
основа за натамошно градење на експерти во прехранбена технологија и биотехнологија. Со
цел да го надополнат теоретското знаење со практично знаење, студентите се упатуваат на
стручна пракса,  што  овозможува  поуспешна  реализација  на  студиската  програма  и
вклучување во професионалната работа. Стручната  пракса  како задолжителен и составен
дел на наставата се изведува во летниот период, по завршување на 6-ти и 8-от семестар, а се
реализира  во компаниите и институциите поврзани со областа на студирање со кои што
факултетот  има  склучено меморандуми  за соработка.  Исто  така, студентите  можат  да
предложат место/компанија/институција за спроведување на стручната пракса, која ќе биде
во согласност  со  областите  од студиската  програма.  Стручната  пракса  се остварува под
менторство на назначено лице од организацијата домаќин. Менторот ја оценува остварената
стручна  пракса  и  издава  потврда  за  реализирана  стручна  пракса,  која  ја проверува и
потврдува  раководителот на  катедрата  за  Прехранбена  технологија  и  биотехнологија  на
Технолошко-техничкиот факултет Велес. На овој начин, покрај можноста студентите да се
здобијат со практично искуство неопходно за нивната идна кариера, истите имаат директен
контакт со потенцијалните работодавачи. 
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Целата прехранбена индустрија во регионот ја сметаме како партнер на оваа студиската
програма и затоа во рамките на наставните активности, посебно внимание се посветува на
активно вклучување на студентите во прехранбениот сектор.

Материјално-техничките  и  просторните  услови  на  факултетот  во  целост  ги
задоволуваат  потребите  за  реализација  на  програмата,  за  што  сведочат  податоците  за
обезбеден простор и опрема (во претходно приложените листи).

16.  Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо 
образование и споредливост со програмите на европски високообразовни институции

Структурата на студиската програма Прехранбена технологија и биотехнологија (ПТБ)
ги  следи трендовите во единствениот  европски  простор за  високо образование  и  на  тој
начин  се  овозможува  споредливост  со  програмите  на  европските  високообразовни
институции. Во услови на изразена глобализација и мобилност како на студентите така и на
академскиот  кадар,  неопходно  е  усогласување  на  понудените  студиски  програми  со
студиски програми од врвни европски високообразовни институции. Впрочем, факултетот и
во досегашниот период водел сметка за усогласеноста и споредливоста на своите студиски
програми  со  исти  или  слични  програми  на  други  релевантни  европски  универзитети.
Особено  е  значајно  да  се  напомене  дека  студиската  програма  ПТБ  во  голема  мера
кореспондира  со  европскиот  високообразовен  простор,  пришто  предметите  што  се
застапени  се  идентични  или  слични (компатибилни)  со  предметите на  слични  студиски
програми  на  универзитетите  во  Европа.  Во  нив,  постои  структура  на  задолжителни
предмети, изборни предмети и практично искуство, кои соодветствуваат и со структурата
на  предложената  студиска  програма.  Еден  од  високорангираните  универзитети  со  кој
постои  компатибилност  на  оваа  студиска  програма  е студиската  програма  Food Science
Bachelor на  Универзитетот  Swiss  Federal  Institute  of  Technology  Zurich  -  ETH  Zurich
(h  ttps://www.ethz.ch/en.html  ), кој е рангиран спрема шангајската листа на 21 место во 2020
година  (http://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021).  Генералната  структура  на
студиска  програма  на  Универзитетот  ETH  Zurich -  Food  Science  Bachelor е  слична  со
структурата  на  студиска  програма  ПТБ.  Имено,  во  првите  две  години  се  изучуваат
базичните предмети,  кои се многу слични содржински со програма ПТБ. Во студиската
програма Food Science Bachelor (слично е и кај ПТБ) во прва и втора година се изучуваат
следните предмети: Математика 1, Биологија 1, Хемија 1, Информатика, Основни хемиски
лабараториски  техники,  Органска  хемија,  Математика  2,  Физика  (во  ПТБ  се:  Вовед  во
применета  математика  со  примери  од  термодинамика),  Технологии  на  храна,
Микробиологија,  Инженерство  на  процеси  на  храна,  Принципи  на  науката  за  храна  и
технологија  на  храна.  Во трета  година се  изучуваат:  Биотехнологија,  Анализа  на храна,
Технологија  на  млеко,  Технологија  на  ферментирани  растителни  и  месни  производи,
Сензорна анализа, Потрошувачко однесување (во ПТБ е Маркетинг), Финансии (во ПТБ е
Претприемништво),  Вовед  во  токсикологија,  Прехранбено  инженерство  (во  ПТБ  се:
Технолошки операции и Процеси на преработка и конзервирање на храна), итн. 
(http://www.vvz.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/sucheLehrangebotPre.view?lang=en)

 Студиската програма Прехранбена технологија и биотехнологија е прилагодена и со
студиската  програма  Прехранбена  технологија  на  Универзитетот  во  Загреб
(http://www.unizg.hr/).  Имено,  во  првите  две  години  поголемиот  дел  на  предметите  се
базични,  а  во  третата  година  се  изучуваат  технологиите.  Во  студиската  програма  на
Универзитетот во Загреб, во прва и втора година се изучуваат предметите: Општа хемија,
Математика 1, Биологија 1, Физика, Англиски јазик 1, Вовед во прехранбена технологија,
Основи на информатиката, Органска хемија, Аналитичка хемија, Математика 2, Основи на
инженерска техника, Суровини на прехранбена индустрија, Биохемија 1, Микробиологија,
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Англиски 2, Технологија на вода, Биохемија 2, Инструментална анализа. Во трета година се
изучуваат  предметите:  Прехранбено  процесно  инженерство,  Процеси  на  конзервирање,
Технологија  на  житарици,  Технологија  на  месо  и  Технологија  на  овошје  и  зеленчук,
Технологија на масло и масти, Технологија на кондиторски производи итн,  предмети кои се
по содржина многу слични со предметите кои ги нуди студиската програма ПТБ. 
(http://www.pbf.unizg.hr/studiji/preddiplomski_studij/prehrambena_tehnologija/
struktura_programa_i_opisi_predmeta).

Ова се само  два  од  повеќето примери од  познати европски универзитети во чијшто
развој на структурата и курикулумите на првиот циклус студии се инкорпорираат предмети
од областа на Прехранбената технологија и биотехнологија, што говори дека оваа студиска
програма е  прилагодена според примерот на потврдени европски слични програми и со
потребите на нашата држава, и тоа како по концептот, структурата, така и по содржината на
предметните програми.
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ПРИЛОГ БР. 3

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот

предмет Mатематика 1 

2. Код ТТФВ-ПБ101
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на 

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

Технолошко- технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус)

прв

6. Академска година / 
семестар

Прва година / прв семестар 7. Број на 
ЕКТС кредити 

6

8. Наставник Вонр. проф. д-р Весна Knights
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот

/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Да се добијат потребни знаења на потребните математички вештини, способност за логичко 
размислување и правилно користење на математичката технологија.

11. Содржина на предметната програма: 
Множеството реални броеви, интервали, апсолутна вредност Преглед на елементарните 
функции (линеарни, квадратни, логаритамски, експоненцијални).Функции од една реална 
променлива (задавање, ограниченост, монотонсот, периодишност,симетрии, инверзна 
функција). Низи, конвергенција на низа, Гранична вредност на функција, непрекинатост, 
асимптоти.Поим за извод, извод од елементарни функции, правила за диференцирање. Извод 
од сложена, инверзна, параметриска и имплицитна функција. Геометриско толкување на 
изводот, равенки на тангента и нормала. Диференцијал. Извод од повисок ред и диференцијал 
повисок ред. Лопиталово правило. Основни теореми на диференцијалното сметање. 
Испитување на функции со помош на изводи и нивно графичко претставување.Неопределен 
интеграл, таблични интеграли и правила за интегрирање. Методи за решавање на 
неопределениот интеграл (смена на променливата, парцијална интеграција, интефрирање на 
дробнорационални функции).Диференцијални равенки од 1 ред. Примена на определениот 
интеграл (плоштина на рамнински лик и долажина на лак)
Вежби:
Решавање на нумерички задачи од горе наведените содржини, традиционално чекор по чекор 
но и применана Mathematica Wolfram (студенска верзија on-line ) како метод на дигитализација
и модернизација на стереотипниот метод на решавање на задачи.

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, консултации, домашни 
задачи и домашно учење(подготовка за испит), изработка и презентирање на семинарски, 
проектни. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и други активности, и 
електронски тестови.

13. Вкупен расположив фонд
на време

6 ЕКТС*25 часови=150 (39+39+6+12+54)

14. Распределба на 
расположивото време

3+3

15. Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска настава. 39 (13*3) часови 
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активности 15.2. Вежби (аудиториски, на компјутер
-Mathematica Wolfram-студенска 
верзија), тимска работа. 

39 (13*3) часови

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 6 часови
16.2. Самостојни задачи 12 часови
16.3. Домашно учење - задачи 54 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга 
студиска програма, односно од една во друга единица на 
унивезитетот и Правилник за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на прв циклус студии
на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –Битола

20. Јазик на кој се изведува 
наставата

Македонски

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22. Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.
G..N.Berman. 

Збирка задатака из 
математичке 
анализе

Научна књига Београд, 1985

2.

Glyn James  

Математика на 
модерен 
инженеринг
Превод на 
ModernEngineering
Mathematics

 Арс Ламина
ISBN:  978-608-4535-
13-3 

2009

3.
Bill Cox 

Understanding 
Engineering 
Mathematics 

ISBN:  0-7506-5098-2 2001

22.2. Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Б.Апсен Rijeseni zadaci  iz 
vise matematike Tehnicka knjiga Zagreb 1968

2. Л. Стефановска  Математика 1 http://cnx.org/content/
col11377/latest
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3. Stanojević Bojan -
Bojča

Studentska
matematika

https://
matematiranje.in.rs/
index.php/studentska-
matematika

2008

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Општа хемија
2. Код ТТФ-ПБ 102
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар прва година / прв 

семестар
7. Број на ЕКТС 
кредити 

6

8. Наставник Ред. проф. д-р Горица Павловска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите да ги добијат основните знаења од хемијата како наука, кои се потребни за 
тековното студирање 

11. Содржина на предметната програма: 
Природните науки и хемијата. Видови супстанци (чисти супстанци и смеши). Основни хемиски 
закони (закон за запазување на масата, за постојан состав на масите, за умножени пропорции, за 
еквивалентни маси, за волуменски односи при хемиско сврзување, гасни закони). Структура на 
атомот (Боров атомски модел), поим за хемиски елемент (атомска и молекулска маса, хемиски 
формули и хемиски равенки). Хемиски врски (јонска,  ковалентна, метална, Ван Дер Валсова, 
водородна). Хемиски реакции (осидација и редукција). Термохемија (основни закони и видови 
на термохемиски реакции). Главни групи на неоргански соединенија (оксиди, киселини, бази и 
соли), Електролити, Индикатори, Пуфери, Хемиска Кинетика и Хемиска Рамнотежа,  Раствори, 
Класификација на елементите и Периоден систем.

Вежби: 
Основен лабораториски прибор. Основни физичко-хемиски процеси (декантација, филтрација, 
сублимација, кристализација, дестилација). Добивање на неметали (сулфур, јод, кислород). 
Термохемија - промена на температурата на водата при растворање на некои реагенси (NaOH, 
NH4Cl итн. Добивање на хемиски соединенија - добивање на продукт при реакција на два 
реагенси (пр. AgNO3+KJ или CuO+H2SO4 итн.). pH на раствори и индикатори - определување на 
pH на разни раствори со индикаторска хартија, употреба на вештачки и природни индикатори за
определување на pH на разни средини. Вежби за разни хемиски реакции (оксидација, редукција,
неутрализација, разложување, двојна измена, таложење, растворање...). Електролити - 
спроводливост на раствори, зависност на спроводливоста од видот на јоните и од 
концентрацијата на електролитот. Хемиска кинетика - зависност на брзината на хемиската 
реакција од: концентрацијата, температурата и видот на катализаторот. Приготвување на 
раствори (масена, количествена, процентна концентрација).   

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање 
на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава
и други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположив фонд 
на време

6 ЕКТС * 25 часови = 150 (52+26+13+15+44=150) часови

14. Распределба на 
расположивото време

4+2
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15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 52 часови (4*13)
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа. 

26 часови (2*13)

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 13 часови
16.2. Самостојни задачи 15 часови
16.3. Домашно учење - задачи 44 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условите се дефинирани со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од 
една во друга студиска програма, односно од една во 
друга единица на унивезитетот и Правилник за 
условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –
Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22. Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Горица 
Павловска

Општа хемија -
Авторизирани 
предавања

ТТФ - Велес 2011

2. Горица 
Павловска

Општа хемија - 
Интерна Скрипта ТТФ - Велес 2011

3. Кетрин 
Денистон, 
Џозеф Топинг, 
Роберт Карет

Оппта, Органска и 
Биохемија – превод 
на македонски

Табернакул, 
Скопје – превод 
од влада 2010

22.2. Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Шрајдер и 
Аткинс Неорганска хемија

Табернакул, 
Скопје – превод 
од влада

2011

2. Горица 
Павловска и 
Везирка 
Јанкулоска

Збирка задачи по 
ошта хемија

Универзитет 
"Св. Климент 
Охридски" 
Битола

2020
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3. Везирка 
Јанкулоска и 
Горица 
Павловска

Практикум за 
вежби по општа 
хемија

Универзитет 
"Св. Климент 
Охридски" 
Битола, on line 

2020

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Основи на компјутерско работење
2. Код TTФ-ПБ 104
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6.

Академска година / семестар
Прва година/ прв семестар

7. 

Број на 
ЕКТС 
кредити

5

8. Наставник Вонр. проф. д-р Сашко Мартиновски
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да ги совладаат основите на компјутерската технологија. Студентите да осознаат за 
дигиталните податоци и моделите на податоци. Запознавање на студентите со компјутерска 
безбедност, компјутерски мрежи, оперативни системи и управување со фајлови. 

11. Содржина на предметната програма:
Дигитална револуција. Податоци, информации и знаење. Основи на компјутерска технологија. 
Дигитални податоци и нивна обработка. Основи на компјутерските системи и процесори. Хардвер и
софтвер. Оперативни системи и управување со фајлови. Компјутерска безбедност. Компјутерски 
мрежи.

Вежби: Microsoft Word (добивање на компетенции за пишување на семинарски и проекни задачи), 
Microsoft Excel (изработка на нутри-калкулатори и пресметки на проток на флуиди).

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање на 
семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и 
други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположлив фонд на време   5 ЕКТС *25 часови= 125 часови (26+26+10+15+48)
14. Распределба на расположливото време 2+2
15. Форми на наставните 

активности 
15.1 Предавања-теоретска настава 26 (13*2)  часови

15.2
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, тимска 
работа

26 (13*2) часови

16. Други форми на 
активности 16.1 Проектни задачи 10 часови

16.2 Самостојни задачи 15 часови

16.3 Домашно учење 48 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) 

до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
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.

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит

Условите се дефинирани со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од 
една во друга студиска програма, односно од една во 
друга единица на унивезитетот и Правилник за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање 
на прв циклус студии на Универзитетот “ Св. Климент 
Охридски” –Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22. Литература

22.1

Задолжителна литература 

Ред.
број Автор Наслов Издавач Година

1. Сашко Мартиновски

Основи на 
компјутерско 
работење за 
технолози и 
нутриционисти

Авторизирани 
предавања 2015

2. Ендру С. Таненбаум Компјутерски 
мрежи

Прведена 
книга од 
владата

2010

3.

Хектор Гарсија – 
Молина, Џефри 
Д.Улман, Џенифер 
Видом

Системи за бази на 
податоци

Прведена 
книга од 
владата

2010

22.2

Дополнителна литература 

Ред. 
број Автор Наслов Издавач Година

1. Вилиам Сталингс
Бежична 
комуникација и 
мрежи

Прведена книга
од владата 2010

2.
3.
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Суровини во прехранбена индустрија

2. Код TTФ-ПБ 107
3. Студиска програма Технолошко-Технички Факултет Велес
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Технолошко-технички факултет - Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус
6. Академска година / семестар Прва година/ прв 

семестар
7. Број на ЕКТС 

кредити
5

8. Наставник Вонр.проф. д-р Татјана Калевска 
Вонр. проф. д-р Даниела Николовска Неделкоска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот

/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Цел на предметот е студентите да се здобијат со знаење за основните суровини од растително,
животинско и фунгално потекло кои се користат во прехранбената индустрија

11. Содржина на предметната програма: 
Анатомија и морфологија на растенија. Ботанички, технолошки и нутритивни карактеристики на
суровините од растително потекло (житарици, овошје, зеленчук, суровини за производство на
шеќер, какао и др.),  со осврт на  промените при нивно чување и складирање  и содржината на
биоактивни компоненти. Растителни пигменти - поделба, својства и промени при процесирањето
и складирањето на храната.  Нутритивни, еколошки и градбени карактеристики на габите како
прехранбени намирници.
Нутритивни карактеристики и значење на суровините од животинско потекло.  Продукција на
млеко.  Својства на млекото. Квалитет на млекото.  Микроорганизми во млекото и промени во
составот. Резидуи во млекото. Месо, поим и дефиниција. Градба и  хемиски состав на месото.
Сензорни особини на месото. Зреење на месото. Хемиски состав и својства на месото од риби.
Хемиски состав и својства на јајцата. Фактори кои влијаат на хигиенската исправност на јајцата.

Вежби:
Процес на дифузија во растително ткиво. Промени кај овошни плодови при зреење. Промени кај 
растителните пигменти при надворешни влијанија. Ензимско и неензимско потемнување кај 
растително ткиво. Квалитативно докажување на компоненти во растителен материјал со помош 
на микроскоп.
Земање  проби  за  анализа  на  млеко.  Органолептичко  испитување  на  млекото.  Определување
киселост  на  млекото  (активна  и  титрациона).  Органолептичко  испитување  на  месото.
Одредување pH нa месото. Докажување на H2S (гнилежни процеси во месото). Органолептичко
испитување на јајцата. Проценка на свежината на рибите (органолептичко испитување).

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање 
на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава 
и други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови =125 (39+13+ 18 +55) часови
14. Распределба на расположивото време 3+1
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15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 
настава. 

39 часови
(3*13)

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски, теренски-
индустриски), семинари, 
тимска работа. 

13 часови
(1*13)

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 
/семинарска работа и 
презентација (писмена и 
усна)

18 часови

16.2. Самостојни задачи /

16.3. Домашно учење - задачи 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. Kритериуми 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. Услов за потпис и полагање на завршен

испит
Условите се дефинирани со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од 
една во друга студиска програма, односно од една во 
друга единица на унивезитетот и Правилник за 
условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на прв циклус студии на Универзитетот “ 
Св. Климент Охридски” –Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22.
     

Литература
22.1

.
Задолжителна литература

Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Шифер К. С. 
Монкада К. М. 

Вовед во агрономија: Храна, 
земјоделски култури и животна 
средина 

Арс Ламина, 2011

2.  
Николовска 
Неделкоска Д. 

Суровини во прехранбената 
индустрија од растително и 
фунгално потекло – селектирани 
поглавја

Интерна 
скрипта, 
ТТФ Велес

 
2018

3. Цветков Љ. Познавање на стоката со наука за
исхраната

Универзитет
Битола

1991

4. Калевска Т. Суровини во прехранбена 
индустрија од животинско 
потекло

Интерна 
скрипта,
ТТФ Велес

2019

5. Валустра П.,Вутерс
Ј.Т.М. Гертс Т.Ј.

Наука и технологија на млеко 
(дел 2 и 3)

Арс Ламина
Скопје

2012
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6. Роџерс В. Р. Јанг 
А.О. Хју.Ј.Х. Нип 
В-К

Наука за месото и негова 
примена

Арс Ламина 
Скопје

2011 

22.2
.

Дополнителна литература
Ред. 
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Kovacevic D Kemija i tehnologija mesa i ribe Osijek 2001
2. Стевановски В. 

Христова.К.В.
Технологија на преработка и 
конзервирање на риби

Битола 2010
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Англиски јазик 1
2. Код TTФ-ПБ105
3. Студиска програма Прехрамбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Технолошко-Технички Факултет Велес,

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6.

Академска година / семестар
Прва година / втор семестар

7
. 

Број на ЕКТС 
кредити

4

8. Наставник Доцент д-р Весна Продановска- Попоска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции):
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 која ќе ја изберат.
По завршувањето на предметот и негово полагање студентите ќе имаат способност да анализираат
и да ги применуваат стекнатите знаења.

11. Содржина на предметната програма
Теоретска настава (предавања)
Предметната програма по предметот Англиски јазик  покрај другото содржи и стручен вокабулар и
мноштво текстови со стручна содржина.  Во делот на граматика се вклучени граматичките времиња
како и образувањето и употребата на сите видови реченици.

Практична настава (вежби)
Студентите самостојно и во групи работат на граматички вежби, употребувајќи го познавањето на
граматиката.  Граматиката  се  однесува  на  глаголските  времиња Present  simple,  present  continous,
present  tenses  with  future  meaning,  future  simple,  future  continuous,  итн.  Студентите  исто така  се
вклучуваат во задолжително усно изразување низ низа јазични ситуации поврзани со секојдневниот
говор и со стручниот вокабулар, преку што ги употребуваат стекнатите и проширените знаења.

12. Методи на учење:
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање на 
семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и 
други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   

4 ЕКТС*25 часови=100 часови (26+13+10+10+41)

14. Распределба на расположливото
време

2+1

15. Форми на наставните 
активности

15.1
Предавања-теоретска настава
on line (на далечина)

26 часови (2*13)

15.2
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, тимска 
работа

13 часови (1*13)
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16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи 10 часови

16.2 Самостојни задачи 10 часови

16.3 Домашно учење 41 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) (Е)
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.

Услов за потпис и полагање на 
завршен испит

Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот кредит
трансфер систем и преминот од една во друга студиска програма,
односно од една во друга единица на унивезитетот и Правилник 
за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на прв циклус студии на Универзитетот “ Св. 
Климент Охридски” –Битола

20. Јазик на кој се изведува 
наставата

 Англиски и македонски

21. Метод на следење на квалитетот
на наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на факултетот и 
тригодишна самоевалуација на Универзитетот.

22. Литература

22.1

Задолжителна 
литература 

Ред.
број Автор Наслов Издавач Година

1. Л. Поповска
English for Biotechnology Факултет за

биотехнички
науки- Битола

2003

2. Zoze Murgoski
English Grammar: With 
Contrastive Notes on 
Macedonian

    ISBN-13
978-

9989651007
         1997

3.

22.2

Дополнителна литература 

Ред. 
број Автор Наслов Издавач Година

1.
Тomson
Аnd Martinet

English Grammar Oxford
University

Press

2001

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

наставниот предмет Биологија

2. Код ТТФ-ПБ106
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на 

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

Технолошко- технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус)

прв

6. Академска година / 
семестар

Првагодина/ прв семестар 7. Број на ЕКТС кредити 4

8. Наставник Насловен доцент Марија Менкиноска
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот

/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Цел на предметот е запознавањ со основните поими во областа на биологијата. Студентите се 
стекнуваат со фундаментални познавања за функцијата на клетките, ткивата и морфолошките 
карактеристики на одделните системи и органи.

11. Содржина на предметната програма:
Вовед во биологија; Клетка;Основниразликимеѓупрокариотска и еукариотскаклетка, растителна
и  животинска  клетка; Организација  и  функција на клеточни органели;  Градба на ткива  –
функција и развиток,  проучување на конкретните особености при организација на ткивата во
органи  и  системи кај човекот;Типови на ткива;Епителни  ткива; Сврзливи  ткива; Мускулни
ткива; Нервно ткиво;Циркулаторен систем на телесни течности (крвоносен и лимфен систем);
Дигестивен  систем;  Жлезди  приклучени  кон  системот  задигестија  (плункови,  црниот  дроб,
панкреасот и жолчниот меур);  Систем за респирација; Сетилни органи; Систем за екскреција;
Репродуктивен систем; Нервен систем; Ендокрин систем;

Вежби: 
Микроскопирање.  Типови микроскопи.  Запознавање со  деловите  на  микроскопот.  Работа со
микроскоп.  Припрема  на  препарат  од  растителни   клетки  и  набљудување  со  светлосен
микроскоп  наразлични зголемувања. Самостојно микроскопирање на готови  хистолошки
препарати поврзани со темата.

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање 
на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава
и други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен 
расположив 
фонд на време

100 часови (26+13+18+20+23)

14. Распределба 
на 
расположивот
о време

2+1

15. Форми на 
наставните 

15.1. Предавања- теоретска настава. 26 (2*13) часови
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, 13 (1*13) часови
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активности тимска работа. 
16. Други форми 

на активности
16.1. Проектни задачи 18 часови
16.2. Самостојни задачи 20 часови
16.3. Домашно учење - задачи 23 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна) 10
17.3. Активност и учество 10

18. Kритериуми за 
оценување (бодови/ 
оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)
51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и 

полагање на завршен 
испит

Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот кредит 
трансфер систем и преминот од една во друга студиска програма, 
односно од една во друга единица на унивезитетот и Правилник за 
условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на 
Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –Битола

20. Јазик на кој се изведува 
наставата

Македонски

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на факултетот и 
тригодишна самоевалуација на Универзитетот.

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Годи
на

1.

Нада Митева Хистологија и 
ембриологија

Универзитет ,,Св. Кирил и 
Методиј,, -Скопје Природно-
математички факултет 
Институт Биологија 

2010

2. Мајкл Х. Рос, 
Војчин
Павлина

Хистологија
Текст&атлас
Македонски

Македонски
превод од
Владата на РСМ

2010

3. ЛуизКарлос,
ЖунквеираХ. 
Карнеиро

Основи на 
хистологијата 
текст&атлас

Македонски
превод од
Владата на РСМ

2005

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Годи
на

1.

Нада Митева Хистологија 
практикум

Универзитет ,,Св. Кирил и 
Методиј,, -Скопје Природно-
математички факултет 
Институт Биологија

2011

2. Campbell,Neil
.A.

Biology.6thed. TheBenjamin/
CummingsPublishingCompany, 
SanFrancisco,CA,USA

2002

3.
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот 

предмет Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија 

2. Код ТТФ-ПБ103
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на 

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

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус)

прв

6. Академска година / 
семестар

Прва година / прв семестар 7. Број на 
ЕКТС кредити

4

8. Наставник Доцент д-р Везирка Јанкулоска
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот

/

10
.

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаења за основните поими во прехранбената технологија и биотехнологија и давање
можност на студентите на самиот почеток да ја разберат и прифатат улогата на технологијата и
биотехнологијата на храната и хранливите продукти како основа за здрав живот.

11
.

Содржина  на  предметната  програма:  Вовед  и  основни  поими  во  прехранбена  технологија  и
биотехнологија. Храна и функции на храна. Поделба на намирници. Начини на обработка на храна.
Преработки од овошје и зеленчук. Трпезни маслинки и нивни преработки. Масти и масла и нивни
преработки. Рафинирани и нерафинирани масла. Алкалоидни средства за уживање. Видови кафе и
сурогати  на  кафе.  Обработка  на  плодовите  кафе.  Вовед  во  производство  на  леб  и  тестенини.
Значење на сојата како култура. Најважни производи од соја (соја сос, тофу, мисо..). Чоколадо и
бонбони.  Зачини  и  мешавина  од  зачини.  Оптимални  услови  за  чување  храна.  Складирање  и
правилно  чување  на  производите.  Преглед  на  познати  прехранбени  индустрии.  Одржливи
технологии во прехранбена индустрија - Студии на случај.

12
.

Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање на 
семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и 
други активности, и електронски тестови.

13
.

Вкупен расположив 
фонд на време

4 ЕКТС * 25 часови = 100 (39+0+25+16+20=100) часови

14
.

Распределба на 
расположивото време

3+0

15
.

Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови (3*13)
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа. 
/

16
.

Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 25 часови
16.2. Самостојни задачи 16 часови
16.3. Домашно учење - задачи 20 часови

17
.

Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
до 50 бода 5 (пет) (F)
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18
.

Kритериуми за оценување 
(бодови/ оценка)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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
.

Услов за потпис и полагање на 
завршен испит

Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга студиска 
програма, односно од една во друга единица на унивезитетот и 
Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на 
Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –Битола

20
.

Јазик на кој се изведува 
наставата

 Македонски

21
.

Метод на следење на 
квалитетот на наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на факултетот и 
тригодишна самоевалуација на Универзитетот.

22
.

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.
Јанкулоска 
Везирка 

Вовед во 
прехранбена 
технологија и 
биотехнологија 

Авторизирани 
предавања 2019

2. Ташков Наско, 
Ацо Кузелов

Познавање на 
стоката

Универзитет “ Гоце 
Делчев” - Штип 2012

3. Y. H. Hui; J. Barta, 
M. Pilar Cano, 
Todd W. Gusek, 
Jiwan S. Sidhu, and
Nirmal K. Sinha

Handbook of 
fruits and fruits 
processing 

Blackwell Publishing 2006

4. Фернандез 
Гадрио, А; Диез 
Фернандез. М.Х; 
Адамс, Р.М

Трпезни маслинки Арс Ламина 2011

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Димиќ Етелка Хладно цедена 
улја

Универзитет 
Нови Сад, 
Технолошки 
факултет, Нови 
Сад

2005

2. Lambaša Belak, Ž., 
Gaćina, N., Radić, 
T.

Tehnologija hrane Visoka škola za 
turisticki menadzment 
u Šibenik 

2005

3. Stephen Beckett The Science of 
Chocolate: Edition 2

RSC Publishing, 
Cambridge

2008

4. Hui, Y.H и група 
автори

Handbook of food 
science, technology 
and engineering

CRC Press 2006
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5. Правилници и 
регулативи. 
Стручни и научни 
трудови од 
областа

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот 

предмет Математика 2

2. Код ТТФВ-ПБ108
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската

програма (единица, 
односно институт, 
катедра, оддел)

Технолошко- технички факулте Велес

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус)

прв

6. Академска година / 
семестар

Прва година / втор семестар 7. Број на ЕКТС 
кредити 

6

8. Наставник Вонр. проф. д-р Весна Knights
9. Предуслови за 

запишување на предметот
10
.

Цели на предметната програма (компетенции): 
Да се добијат потребни знаења и продлабочување на потребните математички вештини, 
способност за логичко размислување и стекнатите знаења да ги применат во математичките 
модели на стручните предмети.

11
.

Содржина на предметната програма: 
Детерминанти од втор и трет ред и примена во решавање на системи линеарни равеки.Вектор во 
простор, задавање, опсерации со вектори (скаларен, векторски и мешан производ).Рамнина во 
простор, права во простор и заемен однос на две рамнини, две прави и права и рамнина.Функции  
од  повеке  променливи  и  графичко  претставување  на  некои функции  од  две 
променливи.Парцијални изводи со две променливи од прв и повисок ред,тотален диференцијал, 
екстремни вредности.Двоен  интеграл  во  декартови  и  поларни  координати  и  примана  на  
двојниот  интеграл (волумен на тело и плоштина на површина).Диференцијлни  равенки , некои 
посебни равенки од втор ред и линеарни диференцијални равенки од повисок ред со константни 
коефициенти.
Вежби:
Решавање на нумерички задачи од горе наведените содржини, традиционално чекор по чекор но и 
применана Mathematica Wolfram (студенска верзија on-line ) како метод на дигитализација и 
модернизација на стереотипниот метод на решавање на задачи.

12
.

Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, консултации, домашни 
задачи и домашно учење(подготовка за испит), изработка и презентирање на семинарски, 
проектни. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и други активности, и електронски 
тестови.

13
.

Вкупен 
расположив фонд 
на време

6  ЕКТС*25 часови=150 часови (39+39+6+12+54)

14
.

Распределба на 
расположивото 
време

3+3
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15
.

Форми на 
наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 (3*13) часови 

15.2. Вежби (аудиториски, на компјутер -
Mathematica Wolfram-студенска 
верзија), тимска работа. 

39 (3*13) часови

16
.

Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 6 часови
16.2. Самостојни задачи 12 часови
16.3. Домашно учење - задачи 72 часови

17
.

Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18
.

Kритериуми за оценување 
(бодови/ оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)
51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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
.

Услов за потпис и полагање на 
завршен испит

Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга студиска 
програма, односно од една во друга единица на унивезитетот и 
Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на 
Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –Битола

20
.

Јазик на кој се изведува 
наставата

 Македонски

21
.

Метод на следење на квалитетот 
на наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на факултетот и 
тригодишна самоевалуација на Универзитетот.

22
.

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. G..N.Berman. Збирка задатака из 
математичке анализе

Научна књига 
Београд, 1985

2.

Glyn James  

Математика на 
модерен инженеринг
Превод на 
ModernEngineeringMa
thematics

 Арс Ламина
ISBN:  978-608-4535-
13-3 

2009

3.
Bill Cox 

Understanding 
Engineering 
Mathematics 

ISBN:  0-7506-5098-2 2001

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Б.Апсен Rijeseni zadaci  iz vise 
matematike 

Tehnicka knjiga 
Zagreb 1968

2. Л. Стефановска Математика 2 http://cnx.org/content/
col11378/latest

3. Stanojević 
Bojan - Bojča

Studentska matematika https://
matematiranje.in.rs/
index.php/studentska-
matematika

2008
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Органска хемија
2. Код ТТФ-ПБ 109
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската програма

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар прва година - втор 

семестар
7. Број на ЕКТС 
кредити 

7

8. Наставник Ред. проф. д-р Горица Павловска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
Услов за полагање е положено општа хемија

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите стекнуваат знаења за структурата, физичките и хемиските својства на органските 
соединенија.

11. Содржина на предметната програма: 
Вовед и предмет на изучување на органската хемија. Класификација на органските соединенија. 
Номенклатура, реакции и механизми на добивање, физички и хемиски својства на: алкани, 
циклоалкани, алкени, диени, алкини, алкил и арил халогениди, алкохоли, тиоли и феноли, 
алдехиди и кетони, органски киселини, супституирани органски киселини и нивни деривати 
(халогениди, естери, амиди), оргаснки соединенија што содржат азот (нитро соединенија, амини, 
аминокиселини, протеини), јаглехидрати.

Вежби: 
Изолација и пречистување на органски соединенија (прекристализација на бензоева киселина, 
дестилација на црно вино...). Добивање и својства на метан. Докажување на незаситени органски 
соединенија со бромна вода или со KMnO4. Добивање на оцетна киселина. Реакција на 
нуклеофилна супституција - добивање на ацетил салицилна киселина (аспирин). Докажување на 
алдехидната група со толенсов реагенс и со фелингов раствор. Докажување на ароматични 
јаглеводороди. Хемиски реакции на киселините.

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање 
на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава 
и други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположив 
фонд на време

7 ЕКТС * 25 часови = 165 (52+26+13+15+59=150) часови

14. Распределба на 
расположивото време

4+2

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 52 часови (4*13)
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска
работа. 

26 часови (2*13)

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 13 часови
16.2. Самостојни задачи 15 часови
16.3. Домашно учење - задачи 59 часови
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17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условите се дефинирани со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од 
една во друга студиска програма, односно од една во 
друга единица на унивезитетот и Правилник за условите,
критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –
Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.
Горица Павловска Авторизирани 

предавања

Технолошко -
технички 
факултет, Велес

2009

2. Кетрин Денистон, 
Џозеф Топинг, 
Роберт Карет

Општа, Органска и 
Биохемија- превод 
на македонски

Табернакул, 
Скопје – превод од
влада 2010

3.

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.
Џон Мекмури

Органска хемија- 
превод на 
македонски

Просветно Дело, 
Скопје- превод од 
влада

2009

2.
Горица Павловска

Практикум за 
вежби по органска 
хемија

Технолошко -
технички 
факултет, Велес

2009

3. М. Димески и А. 
Димеска Органска хемија

Универзите Св. 
Кирил и Методиј 
Скопје,Скопје

1999
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Основи на инженерска техника
2. Код ТТФ-ПБ110
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Технолошко- техничкифакултетВелес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар Прва / втор 7. Број на 

ЕКТС кредити 
5

8. Наставник Проф. Д-р Анка Трајковска Петкоска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање на студентите со системи на физички големини и единици. Основните закони на 
физика, хемија и термодинамика.Состојба на материјата. Енергија и топлина.

11. Содржина на предметната програма: 
СИ-систем на единици. Други системи на единици. Конверзии на единици. Основни и изведени 
физички големини. Стандарди. Гасна, течна и цврста состојба на материјата. Основни закони на 
физиката. Гасни закони. Механика на флуиди, механика на цврсто тело. Аморфна и кристална 
состојба на материјата. Топлина и енергија.Електрицитет, електрична енергија, извори. 
Алтернативни извори на енергија. Хемиска кинетика.

Вежби: 
Системи на физички големини и единици. СИ-систем на единици. Основни и изведени физички 
големини.Конверзии од еден во друг систем на физики единици. Основни физички својства на 
материјата (густина, специфична тежина, специфичен волумен, брзина, забрзување, сила, 
моќност, работа, итн...) и пресметки поврзани со истите.

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање на
семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и 
други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположив 
фонд на време

5 ЕКТС * 25 часови = 125 (26+26+13+30+30=125) часови

14. Распределба на 
расположивото време

2+2

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 26 часови 
(2 часови *13) 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа. 

26 часови 
 (2 часови *13) 

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 13 часови
16.2. Самостојни задачи 30 часови
16.3. Домашно учење - задачи 30 часови

17. Начин на оценување     
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17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот
кредит трансфер систем и преминот од една во друга 
студиска програма, односно од една во друга единица на 
унивезитетот и Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –
Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.
И. Мицкова

Основи на 
инженерска техника 
1 и 2

УКИМ, ТМФ 2011

2. Анка 
Трајковска – 
Петкоска, А. 
Трајковска – 
Broach  и В. 
Мешко

ОСНОВНИ 
ПРЕСМЕТКИ ЗА 
АНАЛИЗА И 
ПРОЕКТИРАЊЕ  ВО
ХЕМИСКОТО 
ИНЖЕНЕРСТВО

УКЛО, 
ТТФ 2017

3.
А. Трајковска 
Петкоска

Избрани поглавја од 
основи на 
инженерство 
(интерна скрипта)

Технолошко-
технички 
факултет-Велес

2016/2020

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.

Саид Моавени

Основи на 
инженерството - 
вовед во 
инженерството

Превод од 
Влада на Р.С. 
Македонија

2012

2. Октав 
Левеншпил

Инженерство на 
хемиски реакции

Превод од 
Влада на Р. С. 
Македонија

2014

3. Марк Мајерс
Кристијан 
Чавла

Механичко 
однесување на 
материјалите

Превод од 
Влада на Р. С. 
Македонија

2014
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Интернет и мултимедија
2. Код ТТФ-ПБ 111
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар Прва година / втор 

семестар
7. Број на ЕКТС 
кредити 

4

8. Наставник Вонр. проф.  д-р Сашко Мартиновски
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Цел на предметот е студентите да се запознаат со генералната интернет структурата, интернет 
апликациите и мултимедијалните содржини. Студентот да добие компетенции за користење на 
интернет мрежата и мултимедијалните содржини (текст, слики, видео, анимација и звук). 
Студентите да добијат  компетенции за практична примена на интернет сервисите и 
апликациите за креирање на видео и правење на академски презентации.

11. Содржина на предметната програма: 
Вовед: Поим за интернет,  Историски преглед на интернет, Технички и технолошки аспекти на 
интернет.  
Интернет инфраструктура: Генерална структура на Интернет, Даватели на услоги на Интернет, 
Рутери, Backbone, NSP, Интернет протоколи, адреси и домени, TCP/IP , DNS, URL, HTTP, Web 
сервери и клиенти, FTP, Telnet,SSL, Интернет конекции, Интернет 2, Интранет, Екстранет, 
Безбедносни порти, VPN (Virtual Private Networks).
Интернет сервиси: Електронска пошта, Remote Logins, Интернет форуми, Chat, IP мултикастинг,
World Wide Web (WWW), Интелегентни агенти (Bots), Sreaming media со директен проток на 
податоци, Подкастинг, Wiki страни, Интернет телефонија,  Интернет телевизија, Блогови, RSS , 
Cookes (колачиња), Проценка на Web содржините, Социјални мрежи, Е-трговија.
Мултимедијални содржини: текст, слики, видео, анимација и звук.

Вежби: Електронска пошта (gmail), Пребарување во Google, RSS, Е-трговија, Microsoft Office 
Picture Mаnager (едитирање на слика), Download на звучни и видео фајлови, Конверзија на 
формати на слики и видео фајлови, Windows Move Maker (изработка на видео), Microsoft 
PowerPoint (изработка на академска презентација).

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање 
на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава
и други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположив фонд 
на време

4 ЕКТС * 25 часови = 100 (26+26+13+15+20=100) часови

14. Распределба на 
расположивото време

2+2 

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 26 часови
(2*13)

15.2. Вежби (лабораториски, 26 часови
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аудиториски), семинари, тимска 
работа. 

(2*13)

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 13 часови
16.2. Самостојни задачи 15 часови
16.3. Домашно учење - задачи 20 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условите се дефинирани со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од 
една во друга студиска програма, односно од една во 
друга единица на унивезитетот и Правилник за 
условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на прв циклус студии на Универзитетот “ 
Св. Климент Охридски” –Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.
Сашко 
Мартиновски

Интернет и 
мултимедија за 
технолози и 
нутриционисти

Авторизирани 
предавања 2015

2. Кенет К.Лаудон,
Карол Г. 
Травиер

Електронска 
трговија, бизнис, 
технологија 
општество

Преведена книга 
од владата 2010

3. Ендру С. 
Таненбаум, 

Компјутерски 
мрежи (дел 7 и 8)

Преведена книга 
од владата 2010

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Вилиам Сталингс Бежична 
комуникација и 
мрежи

Прведена книга од
владата 2010

2.
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1. Наслов на наставниот предмет Англиски јазик 2
2. Код TTФ-ПБ 112
3. Студиска програма Прехрамбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Технолошко-Технички Факултет Велес,

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6.

Академска година / семестар
Прва година/ втор семестар

7. Број на ЕКТС 
кредити

5

8. Наставник Доцент Д-р Весна Продановска- Попоска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Оспособување и продолжување на знаењата на студентите со основни и напредни 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 занимаваат.
По завршувањето на предметот и полагањето на испитот студентите ќе имаат способност да 
анализираат и да ги применуваат стекнатите знаења.

11. Содржина на предметната програма
Теоретска настава (предавања)
Предметната програма по предметот Англиски јазик 2 покрај другото содржи
и стручен вокабулар и мноштво текстови со стручна содржина.  Во делот на граматика се вклучени
граматичките времиња како и образувањето и употребата на сите видови реченици.

Практична настава (вежби)
Студентите самостојно и во групи работат на граматички вежби, употребувајќи го познавањето на
граматиката. Граматиката се однесува на глаголските времиња Pаst simple, past continuous, present
perfect,  present  perfect continuous,  past  perfect,  past  perfect  continuous,  conditional  sentences,
active/passive voice итн. Студентите исто така се вклучуваат во задолжително усно изразување низ
низа јазични ситуации поврзани со секојдневниот говор и со стручниот вокабулар, преку што ги
употребуваат стекнатите и проширените знаења.

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање на 
семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и 
други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположлив фонд на време   5 ЕКТС*25 часови=125 часови (39+13+10+10+53)
14. Распределба на расположливото 

време
3+1

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања-теоретска настава 39 часови
(3*13)
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15.2
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, тимска 
работа

13 часови
(1*13)

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи 10 часови

16.2 Самостојни задачи 10 часови

16.3 Домашно учење 53 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) (Е)
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.

Услов за потпис и полагање на 
завршен испит

Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга 
студиска програма, односно од една во друга единица на 
унивезитетот и Правилник за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –
Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Англиски и македонски

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22. Литература

22.
1

Задолжителна литература 

Ред.
број Автор Наслов Издавач Година

1.
Л. Поповска English for

Biotechnology
Факултет за
биотехнички

науки- Битола

2003

22.
2

Дополнителна литература 

Ред. 
број Автор Наслов Издавач Година

1. Тomson And Martinet English Grammar OxfordUniversity
Press

2001

2.
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Технолошки операции1
2. Код ТТФ-ПБ201
3. Студиска програма Прехранбен технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Технолошко- технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар Втора / трет 7. Број на ЕКТС 

кредити 
6

8. Наставник Проф. Д-р Анка Трајковска Петкоска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Добивање на основни знаења за технолoшките операции. Пренос на количество движење. 
Механика на флуиди.

11. Содржина на предметната програма: 
Вовед во технолошките операции. Дефиниција, поделба и принципи на технолошки операции. 
Материјални биланси.
Преноснаколичестводвижење.Фундаментални принципи. 
Брзина, струјнополе, струјна линија, брзински градиент, проток и режими на струење. Својства 
на флуиди, реологија. Стационарно и нестационарно движење.
Механика на флуиди: статика и динамика на флуиди. Статички притисок. Бернулиева равенка. 
Пад на притисокот при смолкнувачко и турбулентно струење. Порозни средини. Транспортни 
уреди: карактеристики, основни принципи на работа, и видови на транспортни уреди. 
Не еднородни системи и нивна сепарација. Основни принципи на работа на уредите за 
механична сепарација. 

Вежби: 
Вежбите се поврзани со секоја тематска целина од содржината на овој предмет. Основни 
својства на флуиди, опис и пресметки. Материјални биланси. Механика флуиди. Статика на 
флуиди. Динамина на флуиди, Бернулиева равенка. Димензиона анализа.

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање 
на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава
и други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположив 
фонд на време

6 ЕКТС * 25 часови = 150 (39+39+15+27+30=150) часови

14. Распределба на 
расположивото време

3+3

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39
 (3 часови *13)

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа. 

39
 (3 часови *13)

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 15 часови
16.2. Самостојни задачи 27 часови
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16.3. Домашно учење - задачи 30 часови
17. Начин на оценување     

17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и 

усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условите се дефинирани со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од 
една во друга студиска програма, односно од една во 
друга единица на унивезитетот и Правилник за 
условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на прв циклус студии на Универзитетот “ 
Св. Климент Охридски” –Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22. Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1
Џ. Феј Вовед во механика на 

флуиди

Превод од 
Влада на Р. 
Македонија

2012

2 Поповска 
Павловска Ф.

Принципи и 
пресметка на 
основните 
технолошки операции

Универзитет Св.
Кирил и 
Методиј, ТМФ-
Скопје

2003

3. Анка Трајковска 
– Петкоска, 
Анита Трајковска
– Broach  и Верка
Мешко

ОСНОВНИ 
ПРЕСМЕТКИ ЗА 
АНАЛИЗА И 
ПРОЕКТИРАЊЕ  ВО 
ХЕМИСКОТО 
ИНЖЕНЕРСТВО

УКЛО, 
ТТФ 2017

4. 
Различни автори

Селектирани научни и
стручни трудови од 
областа

/ /

22.2. Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.
Франк Вајт Механика на флуиди

Превод од 
Влада на Р. 
Македонија

2009

2. D. Simonovik i dr. Технолошке 
операције 1: 
Mehanicke operacije

Universitet u 
Beogrady,
Tehnolosko-
metalurski 
fakultet, Beograd

1989
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3. Byron Bird, W.E. 
Steward, E.N. 
Lightfoot

Тransport phenomena J. Wiley &Sons, 
Inc. 2002

4. McCabe 
Warren,Smith 
Julian,Herriott 
Peter

Unit Operation of 
Chemical Engineering, McGraw Hill 1993
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Прехрамбена микробиологија
2. Код ТТФ-ПБ 202
3. Студиска програма Прехрамбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Технолошко-Технички Факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв
6.

Академска година / семестар
Втора година/трет семестар 7.Број на ЕКТС

кредити
6

8. Наставник Доц. д-р Татјана Блажевска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Основната цел е студентите да стекнат  знаења за градбата  на микробната клетка,  морфолошките 
карактеристики , начинот на размножување, улогата на микроорганизмите во прехранбената 
индустрија (микроорганизми кои учествуваат во ферментационите процеси и микроорганизми кои се 
штетни и предизвикуваат заболувања).

11. Содржина на предметната програма
Систематика  и таксономија на микроорганизмите, растење и потреба од храна, Микробна еколонија, 
Микрорганизми во вода воздух и почва.Микробиологија на жита и нивни продукти, Микробиологија 
на овошје и зеленчук и нивни продукти, Микробиологија  на безалхохолни и алхохолни пијалоци, 
Микробиологија на прехранбени адитиви и зачини, Микробиологија на масти и масла, 
Микробиологија  на млеко и млечни производи, Микробиологија на месо и месни производи. 
Патогени микроорганизми во храната. Стартер култури за прехранбената индустрија. Фактори кои 
влијаат врз растот на микроорганизмите во храната и појава на болести (интоксикација, микотоксини,
токсико инфекции, патогени бактерии и сл.).
Вежби: Безбедност во микробиолошка лабораторија, стерилизација, припрема на подлоги, Техника 
на засејување на микроорганизмите,  Преглед на засеани култури, микроскопирање Боење по Грам, 
Бактериска крива на растење. Морфолошки карактеристики на кефир и негови здравствени 
придобивки,
Теренски вежби: Посета на прехранбена индустрија 

12. Методи на учење
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање на 
семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и други
активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположлив фонд на време   6 ЕКТС*25 часови=150 часови  (39+13+32+32+34)
14. Распределба на расположливото време 3+1
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања-теоретска настава 39 часови

15.2
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, тимска 
работа

13 часови

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 32 часови

16.2 Самостојни задачи 32 часови
16.3 Домашно учење 34 часови
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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) (Е)
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.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга 
студиска програма, односно од една во друга единица на 
унивезитетот и Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –
Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
универзитетот.

22. Литература

22.1

Задолжителна литература 

Ред.
број Автор Наслов Издавач Година

1. Ацо .Димитровски
Микробиологија со
микробиологија на
храна

ТМФ, 
Универзитет „Св 
Кирил иМетодиј“,
Скопје

2011

2.

 Бибек Реј , Ерен Бунија Основна
Микробиологија на
храна

Арс Ламина 
Преведена  книга
од  владата

2010

3.
22.2 Дополнителна литература 

Ред. 
број Автор Наслов Издавач Година

1. Leboffe M.J. and
Pierce B.E.

Microbiology:
Laboratory Theory
and Application

Brief Edition 2008

2.
Чарлс Л. Вилсон    

Микробна 
контаминација на 
храна

Арс Ламина
Преведена книга 
од  владата

2011
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3. Senadin Durakovic i 
suradnici

Moderna 
mikrobiologija 
namirnica 

Sveuciliste -Zagreb 2002

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет

Биохемија
2. Код ТТФ-ПБ 203
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар Втора година/трет 

семестар
7. Број на ЕКТС 
кредити 

6

8. Наставник
Редовен проф. д-р. Валентина Павлова  

9. Предуслови за запишување на предметот /
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Добивање на знаење за молекуларната природа на животот. Изучувањето на хемиската 
структура на биомолекулите и нивната биохемиска функција во живите организми. 

11. Содржина на предметната програма: 
Вовед  во  биохемија.  Аминокиселини.  Структура,  класификација.  Пептиди.  Поврзување  во
пептиди.  Номенклатура.  Протеини.  Класификација.  Примарна,  секундарна,  терцијарна  и
кватерна  структура.  Поважни  претставници.  Биолошки  функции  на  протеини.  Миоглобин  и
хемоглобин. Ензими. Структура, класификација и својства. Влијание на фактори врз ензимска
реакција:  pH,  температура,  активатори,  инхибитори  и  ензимска  активност,  механизам  на
ензимско делување. Јаглехидрати. Структура,  класификација. Претставници. Липиди. Восоци.
Триацилглицероли.  Масти  и  масла.  Сапуни.  Фосфолипиди.  Гликосфинголипиди.  Биолошки
мембрани.  Коензими  и  витамини  (ATP,  CoA,  NAD,  NADP,  FMN,  FAD,  фолна  киселина,
пантотенска киселина, рибофлавин, пиридоксал фосфат, металоензими). Нуклеински киселини:
DNA и RNA, нуклозид, нуклеотид. Генетика. Метаболизам. Катаболизам и анаболизам.

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање 
на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава
и други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположив фонд
на време

6 ЕКТС* 25 часа=150  часови (39+26+25+15+45)

14. Распределба на 
расположивото време

3+2

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа. 

26 часови 

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 25 часови
16.2. Самостојни задачи 15 часови
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови

17. Начин на оценување     
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17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит
Условите се дефинирани со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот 
од една во друга студиска програма, односно од една
во друга единица на унивезитетот и Правилник за 
условите, критериумите и правилата за запишување 
и студирање на прв циклус студии на Универзитетот
“ Св. Климент Охридски” –Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22. Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.

Валентина 
Павлова 

Биохемија, скрипта 
Технолошко- 
технички 
факултет, Велес

2009

2.

Валентина 
Павлова

Биохемија, 
Практикум со 
лабораториски и 
нумерички вежби

Технолошко- 
технички 
факултет, Велес 

2009

3. David L. Neison 
& Michael M. 
Cox 

Lehninger Principles 
of Biochemistry 

4th Edition W. H. 
Freeman & Co 

2004

22.2. Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.
John Mc Murry Organic Chemistry 6th Edition 

Thomson learning,
USA 

2004

2.
С. Џекова со 
соработници

Биохемија Медицински 
факултет, Скопје 

2006
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3.
Alexander C. 
Brownie & John 
C. Kernohan 

Master medicine: 
Medical 
Biochemistry, 

2nd Edition 
(превод од Влада)
Elsevier 

2005

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Инструментални и аналитички методи во исхраната
2. Код ТТФ-ПБ 204
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар Втора година / трет 

семестар
7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

6

8. Наставник Ред. проф. д-р Горица Павловска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Цел на предметот е студентите да добијат знаења од инструменталните методи и техники за 
анализа и карактеризација на органските соединенија

11. Содржина на предметната програма: 
Вовед во спектроскопските и аналитички методи, Одновни поими и принципи за: 
Ултравиолетова и Видлива спектроскопија, Инфрацрвена Спектроскопија,  Атомска 
апсорпциона спектроскопија, Атомска емисиона спектроскопија, Нуклеарно магнетна 
резонанца, Масена спектроскопија, Гасна хроматографија, Течна хроматографија, Тенкослојна 
хроматографија, Електроаналитички методи

Вежби: 
Работа со UV/VIS спектрофотометар, Квалитативни и квантитативни определувања на 
аналитите од готови UV/VIS спектри, Квалитативни и квантитативни определувања на 
аналитите од готови хроматограми, Работа на TLC плочи, Работа со pH метар, Работа со 
Сокстек инструмент, Работа со Келдал инструмент, Работа со aw метар.

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање 
на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава
и други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположив фонд 
на време

6 ЕКТС * 25 часови = 150 (39+26+13+15+57=150) часови

14. Распределба на 
расположивото време

3+2
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15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови
(3*13)

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа. 

26 часови
(2*13)

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 13 часови
16.2. Самостојни задачи 15 часови
16.3. Домашно учење - задачи 57 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит
Условите се дефинирани со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од 
една во друга студиска програма, односно од една во 
друга единица на унивезитетот и Правилник за 
условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –
Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Горица 
Павловска

Авторизирани 
предавања

ТТФ Велес 2011

2.
Горица 
Павловска

Инструментални и 
аналитички методи во 
исхраната - Интерна 
скрипта

ТТФ Велес 2011

3. Д. Ског, Д. 
Вест, Ф. 
Холер, С. 
Кроуч  

Аналитичка хемија – 
превод на 
македонски 

Скопје – 
превод од 
влада

2009

22.2. Дополнителна литература
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Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. J.  Robinson, 
Е. Skelly 
Frame, G. 
Frame II

Undergraduate 
instrumental analysis

Marcel 
Dekker, New 
York

2005

2.
3.

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот 

предмет Вовед во применета математика со примери од термодинамика

2. Код ТТФ-ПБ213
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската

програма (единица, 
односно институт, 
катедра, оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус)

прв

6. Академска година / 
семестар

Втора година / трет  семестар 7. Број на ЕКТС 
кредити 

6

8. Наставник Вонр. проф. д-р Весна Knights
9. Предуслови за 

запишување на предметот
10
.

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање на студентите на примената на математиката во основните законитости на 
процесите кои се одвиваат  како дел од Термотехниката и Термодинамиката. Со решавање  на  
практични  проблеми поврзани  со:  претворањето на  енергијата  од  еден  вид  во  друг,  
промени  на  состојбите  кај работните тела, процесите на производство на работа и размена на 
топлина, процесите на согорување итн.  Решавање на практични проблеми од основните закони 
во механиката на флуиди и нивните својства

11
.

Содржина на предметната програма: 
Вовед,  Термодинамички  големини  на  состојбата и единици,  равенка на состојба за идеалните 
гасови;Прв закон на термодинамиката; Смеси на идеални гасови;Промени на состојба на 
идеалните гасови;Втор  закон на термодинамиката; Двофазни тела - водна пареа; кружни 
процеси;Ладилни постројки;Реални гасови;Влажен воздух; Струење на флуиди (Ојлерова  
равенка,  Бернулиева  равенка  на:  нестислив,  стислив  и струење на совршен флуид во 
рамномерни вртливи канали. Динамика на вискозен флуид. Навиер-Стоксови равенки); Кружни 
процеси, Согорување, Пренос на топлина. Термичка кондукција, конвекција и зрачење.

12
.

Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, консултации, домашни 
задачи и домашно учење(подготовка за испит), изработка и презентирање на семинарски, 
проектни. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и други активности, и 
електронски тестови.

13
.

Вкупен 
расположив фонд 
на време

6ЕКТС*25 часови=150 часови (39+26+20+12+53)

14 Распределба на 3+2
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. расположивото 
време

15
.

Форми на 
наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови 
15.2. Вежби (аудиториски, на компјутер -

Mathematica Wolfram-студенска верзија), 
тимска работа. 

26 часови

16
.

Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 20 часови
16.2. Самостојни задачи 12 часови
16.3. Домашно учење - задачи 73 часови

17
.

Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18
.

Kритериуми за оценување 
(бодови/ оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)
51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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
.

Услов за потпис и полагање на 
завршен испит

Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга 
студиска програма, односно од една во друга единица на 
унивезитетот и Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус студии 
на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –Битола

20
.

Јазик на кој се изведува 
наставата

 Македонски

21
.

Метод на следење на квалитетот 
на наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на факултетот
и тригодишна самоевалуација на Универзитетот.

22
.

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.

Ф. Мојсовски Термодинамика

Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“-
Скопје
www.ukim.edu.mk/e-
izdanija/MAF/
Termodinamika.pdf

2015

2. J. B. Cooper
Johannes Kepler
T. Russell

On the Mathematics of 
Thermodynamics

Universit¨at Linz 
Santa Clara University

2011

3.
22.2. Дополнителна литература

Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година
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1.

Joseph M. 
Powers

LECTURE NOTES ON
THERMODYNAMICS

University of Notre 
Dame
Notre Dame, Indiana 
46556-5637
USA

https://www3.nd.edu/
~powers/ame.20231/
notes.pdf

2021

2. Éric Brunet1, 
Thierry 
Hocquet2, 
Xavier 
Leyronas3

Lecture Notes on 
Thermodynamics

Science Sorbonne 
University 

2019

3. М.Јовановски 
Д.Сојановиќ

Термотехника Министерство за 
образование и наука 
за Република 
Македонија
/https://www.e-
ucebnici.mon.gov.mk/
pdf/
Termotehnika_III_MA
K_PRINT.pdf

2013

105



Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Технолошки операции 2
2. Код ТТФ-ПБ207
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар Втора година/ четврт 

семестар
7. Број на 
ЕКТС кредити 

6

8. Наставник Проф. Д-р Анка Трајковска Петкоска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите се стекнуваат со знаења за теоријата на основните технолошки операции: операции 
на пренос на топлина и операции на пренос на маса. Поделба на истите и закони кои ги 
опишуваат.

11. Содржина на предметната програма: 
Пренос на топлина. Фундаментални принципи. Кондукција, конвекција и радијација. Движечка 
сила. Операции во кои има пренос на топлина (загревање, ладење, уварување, итн.). Топлински 
разменувачи, видови и димензионирање.
Пренос на маса. Фундаментални принципи. Движечка сила. Меѓуфазен пренос на маса. Фазна 
рамнотежа. Колони во кои се случува пренос на маса (со подови, полнежи). Дифузионо-
сепарациони постапки: Апсорпција. Адсорпција. Дестилација и ректификација.  Кристализација.
Екстракција.  Сушење. 

Вежби: 
Вежбите се поврзани со секоја тематска целина од содржината на овој предмет. Основни закони 
кои ги опишуваат операциите со пренос на топлина: кондукција, конвекција, радијација. 
Комбинирани начини на пренос на топлина. Топлински разменувачи и димензионирање. 
Основни закони за пренос на маса-дифузија и пресметки поврзани со истата.

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање 
на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава
и други активности, и електронски тестови.
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13. Вкупен расположив 
фонд на време

6 ЕКТС * 25 часови = 150 (39+39+15+27+30=150) часови

14. Распределба на 
расположивото време

3+3

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови 
(3 *13)

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа. 

39 часови 
(3 *13)

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 15 часови
16.2. Самостојни задачи 27 часови
16.3. Домашно учење - задачи 30 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на завршен

испит
Условите се дефинирани со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од 
една во друга студиска програма, односно од една во 
друга единица на унивезитетот и Правилник за 
условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –
Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22. Литература
22.1. Задолжителна литература

Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1 Milan Sovilj,  “Difuzione operacije” Universitet u 
Novom Sadu,
Tehnoloski 
fakultet, Novi 
Sad, 

 2004
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2

S. Stanisic
Tehnoloske operacije 
II: Toplotne I 
difuzione operacije

Universitet u 
Novom Sadu,
Tehnoloski 
fakultet, Novi 
Sad, 

1998

3. Анка 
Трајковска – 
Петкоска, 
Анита 
Трајковска – 
Broach  и Верка
Мешко

ОСНОВНИ 
ПРЕСМЕТКИ ЗА 
АНАЛИЗА И 
ПРОЕКТИРАЊЕ  ВО
ХЕМИСКОТО 
ИНЖЕНЕРСТВО

УКЛО, 
ТТФ

2017

4
Разни автори

Селектирани 
публикации и научни
трудови од областа

/ /

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.
Christie John 
Geankoplis  

“Transport processes 
and Separation
Process Principles 
(Includes Unit 
Operation)”

Prentice Hall, 2003

2.
E. Cao

Heat transfer in process
engineering

The McGraw 
Hill Companies, 
Inc.

2010

3.
А. Трајковска 
Петкоска

Избрани поглавја од 
технолошки 
операции (интерна 
скрипта)

Технолошко-
технички 
факултет-Велес

2012-2021

4 McCabe 
Warren,Smith 
Julian, Herriott 
Peter

Unit Operation of 
Chemical Engineering,

McGraw Hill 1993

5 Byron Bird, 
W.E. Steward, 
E.N. Lightfoot

Тransport phenomena
J. Wiley &Sons, 
Inc.

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

предмет
Технологија на производство на брашно и производи од брашно

2. Код ТТФ-ПБ 209
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на 

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

Технолошко-Технички Факултет - Велес

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус)

прв

6. Академска година / 
семестар

втора година /четврти семестар 7.Број на ЕКТС 
кредити 

7

8. Наставник Вонр. проф. д-р Викторија Стаматовска
Доц. д-р Ѓоре Наков

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот

/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Детално запознавање со структурата,  составот и својствата на житните култури, условите за
нивно складирање и мелење, како и искористувањето на добиените нус-производи од нив.  Да се
овозможи студентот  да  стекне  теоретско  и  практично  познавање  на основните  принципи  и
технолошки  постапки  за  производство  на  брашно  и  производи  од  брашно (леб,  одредени
пекарски  производи,  тестенини,  кекси  и  производи  сродни  со  кексите),  почнувајќи  од
суровините  за  нивно производство преку  сите  фази  на  производство на  секој  од  одделните
производи. 

11. Содржина на предметната програма
Предавања:
Вовед.   Видови  житни  култури  и  нивни  карактеристики.  Карактеристики  на  житно  зрно.
Складирање и чување на житата. Технологија на мелење на жито - производство на брашно.
Нус-производи добиени при мелење на житата и нивна примена во прехранбената индустрија.
Пекарство. Суровини во пекарството. Видови на леб и пецива.Технологија на производство на
леб. Стареење на лебот. Болести на лебот. Процеси на производство на пецива. Производство на
тестенини. Суровини  во  брашнено  кондитораската  индустрија.  Производство  на  кекси  и
производи сродни со кексите. 
Вежби:
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Одредување  на  параметри  за  квалитет  на  жито  и  брашно  (сензорни,   физички   и  хемиски
испитувања). Начини за реолошко испитување на тесто (фаринограф, екстензограф, амилограф,
алвеограф) Одредување  на  параметри за  квалитет  на  производи  од  брашно -  леб,  одредени
пекарски производи, тестенини, кекси и производи сродни со кексите (сензорни,  физички  и
хемиски  испитувања).  Пресметки  на  материјални  биланси.  Посета  на  млин  и  пекарска
индустрија.

12. Методи на учење: Предавања со примена на современ и интерактивен пристап (аудио-визуелен),
вежби (лабораториски, аудиториски, теренски-индустриски), консултации, користење на научна
и стручна литература, изработка и презентација на семинарски, индивидуално (домашно) учење.
Во посебни околности on-line (на далечина) настава и други активности и електронски тестови.

13. Вкупен расположив фонд
на време 7 ЕКТС х 25 часови =165 (39+26+20+80) часови

14. Распределба на 
расположивото време

3+2

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови
(3*13)

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски, теренски-
индустриски), семинари, тимска 
работа. 

26 часови
(2*13)

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи /семинарска 
работа и презентација (писмена 
и усна)

20 часови

16.2. Самостојни задачи /
16.3. Домашно учење - задачи 80 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови (2 колоквиуми во наставата или 

писмен испит) 80 бодови

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

17.3. Присуство на предавања и вежби/ 
Активност и учество

10 бодови

18. Kритериуми 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. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условите  се  дефинирани  со  Правилникот  за
единствениот  кредит  трансфер  систем  и  преминот  од
една  во  друга  студиска  програма,  односно  од  една  во
друга единица на унивезитетот и Правилник за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на
прв  циклус  студии  на  Универзитетот  “  Св.  Климент
Охридски” –Битола.

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22.

Литература

22.1.
Задолжителна литература
Ред. број Автор Наслов Издавач Година
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1.

Стаматовска В.

Технологија на 
производство на 
брашно и 
производи од 
брашно

Интерна скрипта
(Авторизирани 
предавања)
http://
www.ttfv.uklo.ed
u.mk/
index.php/mk/     
Е-курсеви

2021

2.

Стаматовска В.
Одредување на 
параметри на 
квалитет

Интерен 
практикум 
(Авторизиран)
http://
www.ttfv.uklo.ed
u.mk/
index.php/mk/     
Е-курсеви

2021

3. Стаматовска В. Пресметки на 
материјални 
биланси-задачи

http://
www.ttfv.uklo.edu
.mk/index.php/
mk/     Е-курсеви

2019/2020

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.

 Coultate Т.

Храна: хемија на 
составните компоненти 
на храната
Food: The Chemistry of its 
Components, 5th Edition

Превод на делото:  Ars
Lamina, Skopje; 2011

2.

Kovačević V. &
Rastija M.

Žitarice

Sveučilište J. J. 
Strossmayera - Osijek
Poljoprivredni fakultet- -
Osijek

2014

3.

Василевски Г. Преработка на жито и 
брашно

Универзитет „ Св, 
Кирил и Методиј“, 
Факултет за 
земјоделки науки и 
храна, Скопје.

2011

4. Prevod: Klarić F.
Orginal: Albrecht
T., Ehrlinger 
HG., Willeke E., 
Schild E.

Priručnik o pekarstvu i 
slastičarstvu (teorija i 
praksa); Orginal: 
Fachkunde in Lernfeldern, 
Backer/Backerin, Praxis 
und Theorie

Prevod na deloto: 
Biblioteka ”Kruh za 
život”, Zagreb

2010

5. Prevod: Klarić F.
Orginal: 
Schunemann C., 
Treu G.

Tehnologije proizvodnje 
pekarskih i slastičarskih 
proizvoda
Orginal:Technologie der 
Backwarenherstellung

Prevod na deloto: 
Biblioteka ”Kruh za 
život”, Zagreb

2012

6. 

Šubarić D. 
Neke mogućnosti 
iskorištenja nusproizvoda 
prehrambene industrija

Sveučilište J. J. 
Strossmayera – Osijek, 
Prehrambeno-tehnološki
fakultet Osijek

2017
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Технологија на млеко и млечни производи
2. Код ТТФ -ПБ210
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Технолошко -технички факултет - Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв
6. Академска година / семестар Tрeта година / четврт 

семестар
7.Број на 
ЕКТС 
кредити    

7

8. Наставник Вонр. проф. д-р Татјана Калевска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на теоретски и практични знаења за производството, состав и особини на млекото.
Технолошки  постапки  за  обработка  на  млекото  и  технологии  за  производство  на  млечни
производи (конзумно млеко, ферментирани млечни производи, концентрирани млечни производи,
сирења, путер и др.).

11. Содржина на предметната програма: 
Млеко, поим, дефиниција. Биосинтеза на состојките од млекото. Состав и особини на млекото
(протеини,  млечна маст,  лактоза,  витамини, минерали, ензими).  Физички особини на млекото.
Фактори кои влијаат на квалитетот на млекото. Прехранбена и здраствена вредност на млекото.
Микроорганизми  во  млекото.  Промени  во  состојките  од  млекото  предизвикани  од
микроорганизми. Маститис. Влијание на маститисот на хемиските и технолошките својства на
млекото. Остатоци (резидуи) во млекото. Примарна обработка на млекото. Механичка и топлотна
обработка на млекото. Технолошки постапки за добивање на конзумно млеко (пастеризирано и
стерилизирано).  Модифицирани  видови  млеко.Ферментација  на  млекото.  Микробиолошки
култури за производство на ферментирани млечни производи. Технологија на производство на
ферментирани  млечни  производи.  Производство  на  концентрирани  млечни  производи
(кондензирано  млеко,  млеко  во  прав).  Вовед  во  сиренарството.  Поделба  на  главните  видови
сирење.  Фактори  кои  влијаат  врз  погодност  на  млекото  за  преработка  во  сирење.  Основни
технолошки  процеси  при  производство  на  сирење.  Технологии  за  производство  на  одделни
видови  сирење  (тврди,  полутврди,  меки  и  др.).  Маани  на  сирењата.  Производство  на  путер.
Производство на сладолед. 

Вежби: Земање проби за анализа на млеко и млечни производи. Органолептичко испитување на
млекото. Одредување на антибиотици во млекото. Определување киселост на млекото и млечните
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производи (активна и титрациона). Определување на хемискиот состав на млекото (суви материи,
протеини, масти, лактоза, минерални материи). Определување на физички особини на млекото.
Сензорна анализа на млечни производи. Технолошки вежби. Теренски вежби (посета на млечна
индустрија).

12. Методи  на  учење:  Предавања  поддржани  со  видео  презентации,  изработка  и  одбрана  на
семинарски  и  проектна  задача,  консултации,  итн.  Вежби  (аудиториски,  лабораториски  и
теренски). Во посебни околности on-line (на далечина) настава и други активности и електронски
тестови.

13. Вкупен расположив фонд на време 7 ЕКТС х 25 часови =165(39+26+20+80) часови
14. Распределба на расположивото време 3+2
15. Форми на наставните 

активности
15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови

(3*13)
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски, теренски-
индустриски), семинари, тимска 
работа. 

26 часови
(2*13)

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи /семинарска 
работа и презентација (писмена и 
усна)

20 часови

16.2. Самостојни задачи /
16.3. Домашно учење - задачи 80 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови 80 поени
17.2. Индивидуална работа/ проект 10 поени
17.3. Активност и учество 10 поени

18. Kритериуми 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. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот
кредит  трансфер  систем  и  преминот  од  една  во  друга
студиска програма,  односно од една во друга единица на
унивезитетот  и  Правилник  за  условите,  критериумите  и
правилата  за  запишување  и  студирање  на  прв  циклус
студии  на  Универзитетот  “  Св.  Климент  Охридски”  –
Битола.

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22.
     

Литература

22.1. Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Калевска Т. Технологија на млеко
и млечни производи 
(Интерна скрипта)

ТТФ - Велес 2019

Валустра 
П.,Вутерс 

Наука и технологија 
на млеко 

Арс Ламина. 
Скопје

2012 
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Ј.Т.М.,Гертс 
Т.Ј. 

2. Мексвини 
П.Л.Х. и 
Фокс П.Ф.

Современа хемија на 
млекарство 

Арс Ламина. 
Скопје

2012 

3. Tratnik Lj.
Božanić R.

Mlijeko i mlijecni 
proizvodi.

Hrvatska mlekarska 
udruga, Zagreb.

2012

22.2. Дополнителна литература
Ред. 
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Patrick F. 
Fox, Paul. 
L.H. 
McSweeney, 
Timothy M. 
Cogan, 
Timothy. P. 
Guinee, 

Cheese: Chemistry, 
Physics and 
Microbiology 

Third Ed. Elsevier 2007 

2. Tratnik  Lj. Mljeko 
hemija,biohemija i 
mikrobiologija mleka

Hrvatska mlekarska 
udruga, Zagreb.

2002

3. Dubravka 
Samarzija

Fermentirana mlijeka Hrvatska mlekarska 
udruga, Zagreb.

2015
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет

Аналитичка хемија
2. Код ТТФ-ПБ 113
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра,
оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар Втора  година/ 

четврти семестар
7. Број на ЕКТС 
кредити 

6

8. Наставник
Редовен проф. д-р. Валентина Павлова  

9. Предуслови за запишување на 
предметот

/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Собирање, одредување и толкување на информации за примерок во воден раствор. Стекнување на
вештина за работа со лабораториски прибор применлив за квалитативна и кватитативна хемиска 
анализа. Постигнување на академско знаење за основите на аналитичка хемија, хемиски реакции 
и рамнотежи.

11. Содржина на предметната програма: 
Улога на аналитичка хемија. Класификација на аналитички методи. Чекори на типична хемиска
анализа. Активитет. Јонска сила. Коефициент на активитет. Хемиска рамнотежа. Константи на
рамнотежа. Реакции на таложење. Производ на растворливост. Растворливост на талог во вода.
Ефект на заеднички и туѓи јони. Киселинско-базни реакции. Силни и слаби киселини/бази.
Константа на дисоцијација на киселина/база. Амфипротични соединенија. Јонски производ на
вода. Реакции на градење на комплекси. Константа на стабилност на комплекси. Гравиметриска
анализа. Гравиметриски фактор. Директна и индиректна анализа. Пресметување во волуметрија.
Примарен стандарден раствор. Киселинско-базни титрации. Индикатори. Пуферски раствор.
Комплексометриски титрации. Таложни титрации. Оксидационо-редукциони титрации.
Конструирање на титрациони криви.

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање 
на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава 
и други активности, и електронски тестови.
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13. Вкупен расположив 
фонд на време

6 ЕКТС*25 часови= 150 (39+26+25+15+45)

14. Распределба на 
расположивото време

3+2

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа. 
26 часови 

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 25 часови
16.2. Самостојни задачи 15 часови
16.3. Домашно учење - задачи 45 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и 

усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга 
студиска програма, односно од една во друга единица на 
унивезитетот и Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус студии 
на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на Универзитетот.

22. Литература
22.1. Задолжителна литература

Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.

Валентина Павлова 

Аналитичка хемија, 
авторизирани 
предавања

Технолошко- 
технички 
факултет, Велес 2011

2.
Валентина Павлова

Аналитичка хемија, 
Практикум со задачи
и лабораториски 
вежби

Технолошко- 
технички 
факултет, Велес 

2011
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3.
D. A. Skooд, D.M. 
West, F.J. 
Holler, S.R. Crouch

Analytical Chemistry - 
An Introduction, 7th. 
Edition (предвод од 
Влада)

Saunders College 
Publishing, 
Philadelphia, 
London.

2000

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.

D. Harvey
Modern Analytical 
Chemistry (предвод од
Влада)

Mc Graw Hill, 
Boston

2000

2.

С.Петровска-
Јовановиќ, В. 
Трајковска, В. 
Павлова

Квантитативна 
аналитичка хемија-- 
практикум

Универзитет “Св. 
Кирил и 
Методиј”, 
Природно-
математички 
факултет, Скопје

2006,
второ изд. 2009

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Деловно и професионално комуницирање
2. Код ТТФ-ПБ 408
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Технолошко – технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв
6.

Академска година / семестар
Втора  година/ четврти  
семестар 7. 

Број на 
ЕКТС 
кредити

4

8. Наставник  Вонр. проф. д-р Сашко Мартиновски
9. Предуслови за запишување на предметот /
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите да се стекнат со основните вештини при комуникацијата со другите, пред се во работна
средина за градење на успешна професионална кариера. Студентите да добијат компетенции за  
успешно говорење и деловно пишување. 

11. Содржина на предметната програма
Предмет на науките за комуникациите. Општеството, човекот и општествените комуникации. 
Комуникациските карактеристики во облиците на човековата култура.  Градење успешна кариера 
со помош на комуникациски вештини. Преговарање. Основи на успешно говорење. Деловно 
пишување на документи потребни во работна средина.

Вежби: Електронска пошта и белешки, Одговор на барање на меморандум, Дирекно писмо со 
поплака, Позитивен одговор на поплака,  Писмо со препорака за вработување, Пишување на 
успешни пораки на добра волја, Барање на услуга, Белешка за убедување во рамките на 
организацијата, Писмо за продажба, Негативни пораки, одбивање на барање за донација, 
Информативен извештај, Записник,  Извештај, Биографија (CV), Мотивационо писмо и Агенда на 
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состанок.
12. Методи на учење: 

Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање на 
семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и 
други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположлив фонд на време   4 ЕКТС*25 часови= 100 часови (26+26+10+10+28)
14. Распределба на расположливото време 2+2
15. Форми на наставните 

активности 15.1 Предавања-теоретска настава 26 часови (2*13)

15.2
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, тимска 
работа

26 часови (2*13)

16. Други форми на 
активности 16.1 Проектни задачи 10 часови

16.2 Самостојни задачи  10 часови

16.3 Домашно учење 28 часови

17. Начин на оценување

17.1 Тестови  80 бодови

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

17.3 Активност и учество 10 бодови
18. 

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

50 до х бода 5 (пет) (Ф)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19.

Услов за потпис и полагање на завршен 
испит

Условите се дефинирани со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од 
една во друга студиска програма, односно од една во 
друга единица на унивезитетот и Правилник за 
условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на прв циклус студии на Универзитетот “ 
Св. Климент Охридски” –Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22.1

Задолжителна литература 

Ред.
број Автор Наслов Издавач Година

1. Сашко Мартиновски
Деловно и 
професионално 
комуницирање

Авторизирани 
предавања 2016

2. Мери Елен Гафи
Основи на 
деловно 
комуницирање

Преведена 
книга од 
владата

2011
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3. Томислав Чокревски, 
Златко Жоглев

Комуникации, 
односи и 
иницијативи

Универзитет 
„Св. Климент 
Охридски“ -
Битола

2003

22.2

Дополнителна литература 

Ред. 
број Автор Наслов Издавач Година

1.
Константин Петковски и 
Анета Мајсторова 
Ивановска

Мајсторството 
во 
комуницирањето

Универзитет 
„Св. Климент 
Охридски“ -
Битола

2009

2.
3.

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Заштита на животната средина 
2. Код ТТФ-ПБ 208
3. Студиска програма Прехрамбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Технолошко-Технички Факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6.

Академска година / семестар
Втора година / четврти 
семестар

7. Број на ЕКТС 
кредити

4

8. Наставник Доц. д-р Татјана Блажевска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Основна цел на предметот е студентите да  добијат основни знаења за животната средина, 
одржливо користење на природните ресурси, пратење на активностите кои можат да имаат 
негативно влијание на животната средина, идентификација на еколошките ризик фактори и 
спроведување мерки со цел што помалку негативно влијание врз животната средина

11. Содржина на предметната програма
Основни поими: Животна средина, Биосвера –организираност и функционирање, Биолошки 
фактори елементарен систем на живот, Загадување и заштита на атмосверскиот воздух, Климатски 
промени, Мерки и методи за заштита на атмосверскиот воздух, Водно богатства и потреба од вода, 
автопурификација, еутрофикација, Прирорни и антропогени фактори кои влијаат на оштетување  на
почвата, радиоактивни материи и животна средина, Цврсти отпадоци: Поим и поделба; Методи во  
решавањето  на  проблемите  со  отпадоците;  Хемизација  и животната средина: Аграрната 
хемизација и влијанието врз животната средина; Хемизација, Хемиски средстава за заштита на 
растенијата, Бучавоста и животната средина, Дефиниција и заштитни мерки против бучава, 
Мониторинг на животната средина-дефиниција и видови.

12. Методи на учење:
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Предавања со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање на 
семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и 
други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположлив фонд на време   4 ЕКТС* 25часови =100 часови (39 +15+16+30=100)
14. Распределба на расположливото 

време
3+0

15. Форми на наставните 
активности

15.1
Предавања-теоретска настава 39 часови

(3* 13)

15.2

Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, тимска 
работа

/

16. Други форми на 
активности

16.1
Проектни задачи 15часови

16.2
Самостојни задачи

16 часови

16.3 Домашно учење 30 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) (Е)
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.

Услов за потпис и полагање на 
завршен испит

Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга 
студиска програма, односно од една во друга единица на 
унивезитетот и Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –
Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски
21.

Метод на следење на квалитетот на 
наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22. Литература

22.
1

Задолжителна литература 

Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година
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1.
Гилберт  М. Мастерс 
Вендел П.Ела

Техниките и науката 
за животната средина

Превод од
Влада на Р.
Македонија
Арс  Ламина

2011

2.
Божидар Маслинков
Борис Б. Маслинков

Заштита на 
животната средина

Универзитет,, 
Св Климент 
Охридски - 
Битола

2001

3.

Ресурси на земјата 
потекло, употреба и 
влијание врз животната
средина

Џејмс Р. Крег 
Дејвид Џ. Воган
Брајан Џ.Скинер

Издавачки 
центар Три

2010

22.
2

Дополнителна литература 

Ред. 
број

Автор Наслов Издавач Година

1.
Саша Митрев
Емилија Костадиновска

Заштита на 
животната средина

Универзитет 
„Гоце Делчев“ 
Штип

2015

2.
Алан Беби Ана Мариа 
Бренан Екологијата пред се

Издавачки 
центар Три

2010

3.

Делмар Д. Фангмаер
Вилијам Џ. Елиот
Стивен Р. Воркман
Родни Л. Хафман
Глен О. Шваб

Почва и вода
Конзерваториски 
инженеринг

Арс Ламина 2013
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот 

предмет
Технологија на овошје и зеленчук

2. Код ТТФ-ПБ303
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на 

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

Технолошко-Технички Факултет - Велес

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус)

прв

6. Академска година / 
семестар

Трета година/ петти семестар 7.
Број на ЕКТС 
кредити 

6

8. Наставник Вонр. проф. д-р Викторија Стаматовска
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот

/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Детално  запознавање  со  структурата,  составот  и  својствата  на  овошјето  и  зеленчукот.  Да  се
овозможи  студентот  да  стекне  теоретско  и  практично  познавање  на  основни  принципи  и
технолошки постапки за производство на различни производи (преработки) од овошје и зеленчук,
започнувајќи од суровините за нивно производство преку сите фази на производство на секој од
одделните производи, како и искористувањето на добиените нус-производи.

11. Содржина на предметната програма
Предавања:
Вовед.  Овошјето  и  зеленчукот  -  основни  суровини  за  преработка.  Поделба,  градба,  состав  и
хранлива вредност на  овошјето и  зеленчукот;  Технолошки својстава на овошјето и зеленчукот.
Берба  и  транспорт.  Промени  во  овошјето  и  зеленчукот  по  бербата  и  при  складирањето.
Потемнување на овошјето, зеленчукот и нивните преработки. Помошни суровини. Подготвителни
операции. Видови конзервирање на овошјето и зеленчукот. Производство на производи од овошје
(пулпа,  пире,  сокови,  концентрати,  сирупи,  џем,  желе  и  мармалади,  кандирано овошја,  сушено
овошје, замрзнато овошје). Производство на производи зеленчук (сос, пире, кечап, сушен зеленчук,
конзервиран зеленчук, замрзнат зеленчук). Нус-производи добиени при преработка на овошјето и
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зеленчукот и нивна примена во прехранбената индустрија.
Вежби:
Одредување на параметрите за квалитет на овошје и зеленчук (сензорни,  физички  и хемиски
испитувања). Одредување на параметри за квалитет на преработки од овошје и зеленчук. (сензорни,
физички   и  хемиски  испитувања).  Пресметки  на  материјални  биланси  –  задачи. Посета  на
индустрија за преработка на овошје и зеленчук.

12. Методи на учење:  Предавања со примена на современ и интерактивен пристап (аудио-визуелен),
вежби (лабораториски, аудиториски, теренски-индустриски), консултации, користење на научна и
стручна литература,  изработка и презентација на семинарски, индивидуално (домашно) учење. Во
посебни околности on-line (на далечина) настава и други активности и електронски тестови.

13. Вкупен расположив фонд
на време 6 ЕКТС х 25 часови =150 (39+26+ 20 +65) часови

14. Распределба на 
расположивото време

3+2

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови
(3*13)

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски, теренски-
индустриски), семинари, тимска 
работа. 

26 часови
(2*13)

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи /семинарска 
работа и презентација (писмена 
и усна)

20 часови

16.2. Самостојни задачи /

16.3. Домашно учење - задачи 65 часови
17. Начин на оценување     

17.1. Тестови (2 колоквиуми во наставата или 
писмен испит) 80 бодови

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

17.3. Присуство на предавања и вежби/ 
Активност и учество

10 бодови

18. Kритериуми 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. Услов за потпис и полагање на завршен
испит

Условите  се  дефинирани  со  Правилникот  за
единствениот  кредит  трансфер  систем  и  преминот  од
една  во  друга  студиска  програма,  односно  од  една  во
друга единица на унивезитетот и Правилник за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на
прв  циклус  студии  на  Универзитетот  “  Св.  Климент
Охридски” –Битола.

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22.
Литература

22.1. Задолжителна литература
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Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.
Стаматовска В. Технологија на 

овошје и зеленчук

Интерна скрипта
(Авторизирани 
предавања)

2021

2.
Стаматовска В. Технологија на 

овошје и зеленчук

Интерен 
практикум 
(Авторизиран)

2019

3. Стаматовска В. Пресметки на 
материјални 
биланси-задачи

http://
www.ttfv.uklo.edu
.mk/index.php/
mk/     Е-курсеви

2019/2020

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.  Coultate Т.

Храна: хемија на 
составните компоненти 
на храната; Food: The 
Chemistry of its 
Components, 5th Edition

Превод  на  делото:  Ars
Lamina, Skopje 2011

2. Попсимонова
Г.

Прирачник за после-
бербени-процеси-кај-
овошје-и-зеленчук

Епицентар, Скопје /

3.

Благојевић Р.
Ранковић Г. 
Стефановић З.
Радојковић И.

Технологија прераде
воћа

Канцеларија за програм 
подршке у приватном 
сектору за
подршку сектору 
воћарства и бобичастог 
воћа у Јужној Србији

2014

4. Jašić M. Tehnologija voća i povrća
Tuzla-Sarajevo-Banja 
Luka 2007

5. Vračar O. Lj.

Priručnik za kontrolu 
kvaliteta svežeg i 
prerađenog voća, povrća i 
pečurki i osvežavajućih 
bezalkoholnih pića

Tehnološki fakultet, Novi
Sad 2001

6. Šubarić D. 
Neke mogućnosti 
iskorištenja nusproizvoda 
prehrambene industrija

Sveučilište J. J. 
Strossmayera – Osijek, 
Prehrambeno-tehnološki 
fakultet Osijek

2017
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот 

предмет
Технологија на месо и месни преработки

2. Код ТТФ-ПБ307
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на 

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

Технолошко-технички факултет - Велес

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус)

Прв

6. Академска година / 
семестар

Tрета година / петти семестар 7.Број на 
ЕКТС кредити

6

8. Наставник Вонр. проф. д-р Татјана Калевска
9. Предуслови за 

запишување на предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на теоретски и практични знаења за производството, составoт и особините на месото.
Технолошки постапки за обработка на месото и технологии за производство на месни преработки 

11. Содржина на предметната програма: 
Технологии на колење животни. Расекување и категоризација на месото. Споредни производи од
месо. Хемиски состав на месото. Постмортални промени кај месото. Зреење на месото. Сензорни
својства  на  месото.  Начини  на  конзервирање  на  месото.  Машини  во  индустријата  за  месо.
Адитиви,  додатоци  и  зачини  во  месната  индустрија.  Технолошки  процеси  за  обработка  и
преработка  на  месото.  Суровини  за  производство  на  месни  преработки.  Класификација  и
карактеристики на месните преработки. Класификација на месните конзрви. 

Вежби:  Земање  проби  од  месо.  Утврдување  на  ткивен  состав  кај  месо  Органолептичко
испитување  на  месото.  Одредување  pH  на  месото.  Утврдување  промени  кај  оладено  месо.
Определување  на  хемискиот  состав  на  месото  (суви  материи,  протеини,  масти,  лактоза,
минерални  материи).  Докажување  на  расипливост  на  месото,  докажување  на  H2S  (гнилежни
процеси).  Утврдување  промени  кај  смрзнато  месо.  Органолептичко  испитување  на  месните
производи и конзерви од месо. Земање проби од различни видови месни производи. Одредување
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на скроб во месните преработки.  Сензорна анализа на месни преработки.  Технолошки вежби.
Теренски вежби (посета на кланична и месна  индустрија).

12. Методи  на  учење:  Предавања  поддржани  со  видео  презентации,  изработка  и  одбрана  на
семинарски  и  проектна  задача,  консултации,  итн.  Вежби  (аудиториски,  лабораториски  и
теренски). Во посебни околности on-line (на далечина) настава и други активности и електронски
тестови.

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови =150 (39+26+ 20 +65) часови
14. Распределба на расположивото време 3+2
15. Форми на наставните 

активности
15.1. Предавања- теоретска настава. 39

часови
(3*13)

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски, 
теренски-индустриски), семинари, тимска 
работа. 

26
часови
(2*13)

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи /семинарска работа и 
презентација (писмена и усна)

20
часови

16.2. Самостојни задачи /
16.3. Домашно учење - задачи 65

часови
17. Начин на оценување

17.1. Тестови 80 поени
17.2. Индивидуална работа/ проект 10 поени
17.3. Активност и учество 10 поени

18. Kритериуми 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. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит
Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот кредит
трансфер систем и преминот од една во друга студиска програма,
односно од една во друга единица на унивезитетот и Правилник
за  условите,  критериумите  и  правилата  за  запишување  и
студирање на прв циклус студии на Универзитетот “ Св. Климент
Охридски” –Битола.

20. Јазик на кој се изведува 
наставата Македонски

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на факултетот и 
тригодишна самоевалуација на Универзитетот.

22.
     

Литература
22.1. Задолжителна литература

Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Калевска Т, Технологија на месо
и месни преработки

Интерна скрипта
2019

2. Роџерс В. Р., Јанг 
А.О., Хју.Ј.Х., Нип В-
К

Наука за месото и 
негова примена

Арс Ламина 
Скопје 2011

3. Кери Џ., Кери 
Џ.,Ледвурд Д., 

Преработка на месо 
(подобрување на 

Арс Ламина 
Скопје 

2011
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квалитетот) 

22.2.

Дополнителна литература
Ред. 
број

Автор Наслов Издавач Година

1 Окерман Х.В.,Хенсен 
К.Л., 

Животински нус 
производи, 
обработка и 
користење (глава 1 
и 2) 

Арс Ламина 
Скопје 

2011

2. Kovacevic D, Kemija i tehnologija 
mesa i ribe 

Osijek 2001

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Принципи на  биотехнолошко инженерство
2. Код ТТФ-ПБ301
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар Трета година/ петти 

семестар
7. Број на ЕКТС 
кредити 

6

8. Наставник Вонр. проф.  д-р Даниела Николовска Неделкоска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на знаења потребни за правилно разбирање, водење и контрола на процесите во 
биотехнолошкото инженерство

11. Содржина на предметната програма: 
Биотехнологија; дефиниција, историски развој и улога во современиот општествен развој.
Биопроцеси. Основни аспекти на биопроцес. Фази на процесот. 
Микробни  процеси.  Култивирање  на  микроорганизми.  Микробен  раст,  основна  кинетика.
Хранлива  подлога.  Биореактор.  Мешање  и  аерирање  на  медиумот.  Завршни  операции  по
ферментацијата. 
Ензимски  процеси.  Својства  на  ензимите  како  биокатализатори.  Основна  кинетика.
Имобилизација на ензимите. Индустриска примена. 
Примери на микробни и ензимски процеси во биотехнологијата.
Вежби: 
Подготовка на хранлив медиум и термичка стерилизација на медиумот – пресметковни примери. 
Култивирање на микроорганизми; општа и специфична брзина на микробен раст – пресметковни 
примери. Кинетика на ензимски реакции – пресметковни примери. 
Посета на производствен капацитет.

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање 
на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава 
и други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположив 
фонд на време

6 ЕКТС * 25 часови = 150 (39+26+20+5+60=150) часови
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14. Распределба на 
расположивото време

3+2

15. Форми на наставните
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови (3*13)
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа. 

26 часови (2*13)

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 20 часови
16.2. Самостојни задачи 5 часови
16.3. Домашно учење - задачи 60 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга 
студиска програма, односно од една во друга единица на 
унивезитетот и Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –
Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22. Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Кузманова С. Основи на 
биотехнологијата и на 
биохемиското 
инженерство – Ензимско 
инженерство

Универзитет 
„Св.Кирил и 
Методиј“, 
Скопје

2005

2. Кузманова С. Основи на 
биотехнологијата и на 
биохемиското 
инженерство – Микробно
инженерство

Универзитет 
„Св.Кирил и 
Методиј“, 
Скопје

2005

3. Винкелхаузен Е., 
Кузманова С. 

Анализа на 
биотехнолошки процеси

Универзитет 
„Св.Кирил и 
Методиј“, 
Скопје

2005

22.2. Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Катох Ш., Јошид 
Ф.

Биохемиско 
инженерство

Ars Lamina 2012
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2. Ratledge C., 
Kristiansen B.   
(уредници)

Basic biotechnology Cambridge 
University Press

2006

3. Селектирани научни 
трудови

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Процесна опрема во прехранбена индустрија  
2. Код ТТФ-ПБ312
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската програма

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар Трета година/ петти 

семестар
7. Број на ЕКТС 
кредити 

4

8. Наставник Проф. Д-р Анка Трајковска Петкоска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнувања знаења за својствата и примената на различни материјали во процесната индустрија. 
Потребни знаења за процесната опрема која се употребува во прехранбената индустрија.

11. Содржина на предметната програма: 
Стекнувања знаења за својствата и примената на различни материјали: метали, керамика, 
полимери, композити и др. како градбен материјал за опремата во прехранбената индустрија. 
Основни предзнаења за процесите кои се одвиваат врз површината на металите и легурите во разни
главно електролитски средини и гасови кои предизвикуваат појави на корозија како и заштита на 
металите од корозија. Потребни знаења за процесната опрема која се употребува во прехранбената 
индустрија. Основна опрема во процесите за пренос на топлина и маса. Правила и критериуми за 
избор на опремата. Најразлични студии на случаи во разновидни процесни опреми во 
прехранбениот сектор (пример, пекарска индустрија, млечна, индустрија за преработка на месо и 
месни производи, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук, итн...).

Вежби: 
Вежбите се поврзани со секоја тематска целина од содржината на овој предмет во поглед на 
проширување на теоретските аспекти со повеќе студии на случаи од актуелниот прехрамбен 
сектор.
Проектни задачи-презентации на опрема во која се врши преработка на храна (пекарска, млечна, 
месна индустрија, итн.). Пресметки на опрема во која се врши пренос на топлина и маса. 
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Топлински изменувачи, дизајн и димензионирање.
12. Методи на учење: 

Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање на 
семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и 
други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположив
фонд на време

4 ЕКТС * 25 часови = 100 (26+26+16+12+20=100) часови

14. Распределба на 
расположивото 
време

2+2

15. Форми на 
наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 26 часови (2*13)
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, 

тимска работа. 
26 часови (2*13)

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 16 часови
16.2. Самостојни задачи 12 часови
16.3. Домашно учење - задачи 20 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и 

усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување (бодови/

оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга 
студиска програма, односно од една во друга единица на 
унивезитетот и Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус студии 
на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на факултетот
и тригодишна самоевалуација на Универзитетот.

22. Литература
22.1. Задолжителна литература

Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1
П. Сингх

Вовед во прехрамбено 
инженерство

Превод од Влада на
Р. Македонија

2014

2 J. Couper, W. 
Penney, J. Fair, 
S. Walas

Chemical Process 
Equipment

II-nd Ed. Elsevier. 2010
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3. Анка 
Трајковска – 
Петкоска, 
А.Трајковска – 
Broach  и В. 
Мешко

ОСНОВНИ 
ПРЕСМЕТКИ ЗА 
АНАЛИЗА И 
ПРОЕКТИРАЊЕ  ВО 
ХЕМИСКОТО 
ИНЖЕНЕРСТВО

УКЛО, 
ТТФ

2017

4.

Разни автори

Стручни трудови од 
областа на 
селектирани процесни 
опреми во 
прехрамбената 
индустрија (опрема-
екструдери, уварувачи,
опрема за ладење, 
смрзнување,опрема за 
уситнување-мелење, 
гранулирање, итн...)

/ /

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. R. Felder, R. 
Rousseau

Elementary Principles of 
Chemical Processes

III-rd Ed. 2005

2. Stanley 
M.Walas,  
 

Chemical Process 
Equipment, Selection and
Desinд,

Butterworths, 
Boston,

1990

3.
Bradley D. 
Fahlman

Materials Chemistry
2nd ed.,  Springer 
Science+Business 
Media B.V. 

2011

4 R. P. Singh, D.R.
Helgman

Introduction to food 
enдineerinд

Elsevier Inc. 2009

5
William D. 
Callister, Jr.,

Materials Science and 
Enдineerinд- An 
Introduction

John Wiley & Sons, 
Inc

2007
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет

Вовед во техологија на фармацевтски и козметички 
производи

2. Код ТТФ-ПБ 206
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар  Трета година/ 

пети семестар
7. Број на ЕКТС 
кредити 

4

8. Наставник
Редовен проф. д-р. Валентина Павлова  

9. Предуслови за запишување на 
предметот

/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на предметот би била запознавање на студентите со методологијата на работа за развој и 
истражување на технолошки постапки за добивање на фармаколошко активни сусптанци  кои се 
користат за изработка на готови лекови. Стекнување на знаење релевантно за формулирање, 
технологија на изработка,  дејство и примена на различни козметички препарати.

11. Содржина на предметната програма: 
Вовед во козметика и козметологија. Козметички производи. Суровини за изработка на
козметички производи. Етерични масла. Мирисни материи од животинско и синтетичко потекло.
Поделба и декларација на козметички производи. Анатомија на заби. Препарати за чистење на
заби и нега на усна шуплина. Анатомија на кожа. Дезодоранси, антиперспиранти, пудери и маски.
Лосиони, кремови и гел. Препарати за заштита од сончево зрачење. Вовед во фармација.
Постапки во фармацевтска технологија. Водено-екстрактивни прапарати. Мацерати. Попароци.
Извароци. Чаеви. Растителна (билна) хемија. Алкалоиди, гликозиди, сапонини, танини.
Просејување. Сирупи. Таблети.

12. Методи на учење: 
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Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање 
на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава 
и други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположив 
фонд на време

4 ЕКТС*25=100 (26+26+13+15+20)=100

14. Распределба на 
расположивото време

2+2

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 26 часови
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа. 
26 часови 

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 13 часови
16.2. Самостојни задачи 15 часови
16.3. Домашно учење - задачи 20 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна) 10
17.3. Активност и учество 10

18. Kритериуми за оценување 
(бодови/ оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)
51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга студиска 
програма, односно од една во друга единица на унивезитетот и 
Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на
Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –Битола

20. Јазик на кој се изведува 
наставата

 Македонски

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на факултетот и
тригодишна самоевалуација на Универзитетот.

22. Литература
22.1. Задолжителна литература

Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.
Валенти
на 
Павлова

Вовед во технологија на 
фармацевтски и 
козметички производи, 
скрипта 

Технолошко-
технички 
факултет, Велес

2011

2.
Валенти
на 
Павлова,
Марија 
Менкино
ска

Вовед во технологија на 
фармацевтски и 
козметички производи, 
практикум со 
лабораториски вежби

Технолошко-
технички 
факултет, Велес

2011
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3.

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.

B. Pekić
Hemija i tehnologija 
farmaceutskih proizvoda 
(alkaloidi i etarska ulja)

Tehnološki 
fakultet, Novi Sad

1983

2.
G. Vuleta Kozmetologija Nauka, Beograd 1994

3.

G. Vuleta
Farmaceutska tehnologija 
sa biofarmacijom, Priručnik
za praktičnu nastavu

Nauka, Beograd 2003

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет

Антиоксиданси, витамини и минерали 
2. Код ТТФ-ПБ 311
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар Трета година/ пети 

семестар
7. Број на ЕКТС 
кредити 

4

8. Наставник Редовен проф. д-р. Валентина Павлова  
Нас. Доц. д-р. Марија Менкиноска

9. Предуслови за запишување на 
предметот

/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Цел на предметот е запознавање сo хемиски состав, значење и улога на антиоксиданси, витамини и
минерали во храната.  Студентот ќе стекне соодветни познавања за нивната примена во 
прехранбената индустрија и  нивните здраствени бенефити, што ќе представува есенцијална 
основа за разбирање на важноста за современа преработка и подготовка на храна со зачуван 
нутритивен квалитет. 

11. Содржина на предметната програма: 
Антиоксиданси -поделба. Каротеноиди. Полифеноли, Фенолни соединенија, Влијание на чувањето
и подготовката на  храната врз  биодостапноста  на  полифенолите и каротеноидите.  Медот како
антиоксинас,  Заштитна  улога,  Примена  во  прехрамбена  индустрија.  Липосолубилни  витамини.
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Витамин А, Е, D и К. Биохемиска функција, метаболизам. Болести. Хидро солубилни витамини.
Витамин  В1,  витамини  од  В2  комплекс  и  витамин  В6.  Биохемиска  функција,  метаболизам.
Болести.  Витамин В12,  витамин Н и  витамин С.  Биохемиска  функција,  метаболизам.  Болести.
Метаболизам на вода. Микроелементи и макроелементи. Калциум, магнезиум, натриум, калиум.
Распределба,  потреба,  потекло.  Улога,  метаболизам  и  нарушување.  Фосфати,  хлориди,
хидрогенкарбонати,  сулфати.  Железо,  бакар,  цинк,  селен.  Молибден,  манган,  хром,  кобалт,
флуориди, јодиди. 

Вежби: 
Нумерички:  Определување на количеството супстанца при позната маса, концентрација, густина и
познат масен удел на супстанцата. Пресметување на масата од титрираната супстанца и нејзиниот 
масен удел во пробата.
Лабораториски: Определување маса калциум (Ca2+), магнезиум (Mg2+); Определување маса на 
хлориди; Определување маса  бакар (Cu2+) и цинк (Zn2+); Определување маса на аскорбинска 
киселина (витамин С); Спектрофотометриско определување на витамини и антиоксиданси.

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање на
семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и 
други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположив фонд на 
време

4 ЕКТС*25часови=100 часови(39+13+13+15+20)

14. Распределба на расположивото 
време

3+1

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа. 

13 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 13 часови
16.2. Самостојни задачи 15 часови
16.3. Домашно учење - задачи 20 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и 

усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување (бодови/

оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга 
студиска програма, односно од една во друга единица на 
унивезитетот и Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус студии 
на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
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21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на факултетот
и тригодишна самоевалуација на Универзитетот.

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.
Валентина 
Павлова, Марија 
Менкиноска

Антиоксиданси, 
витамини и минерали 
интерна скрипта 

Технолошко- технички 
факултет, Велес 2017

2.

Валентина 
Павлова, Марија 
Менкиноска

Антиоксиданси, 
витамини и минерали 
Пракатикум со 
лабораториски вежби

Технолошко- технички 
факултет, Велес 2017

3.

Tova Navarra 
The encyclopedia of 
vitamins, minerals, and 

supplements, 2nd 

Edition foreword by 
Cohen.—2nd ed. 

Wendy Shankin- United 
States of America 2004

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.
Grzegorz Bartosz Food oxidants and 

antioxidants: chemical, 
biological and 
functional properties

CRC Press

ISBN:9781439882412

2013

2.
С. Џекова со 
соработници

Биохемија Медицински факултет, 
Скопје 

2006

3.
David. L. Yeung 
& Idamarie 
Laguatra

Heinz handbook of 

nutrition, 9th Edition 
Heinz Company, United 
States of America 

2004
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет Законски прописи од областа на храната

2. Код ТТФ-ПБ 305
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Технолошко-технички факултет - Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус
6. Академска година / семестар Tрета година /петти 

семестар
7.Број на ЕКТС 
кредити

4

8. Наставник Вонр. проф. д-р. Татјана Калевска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Цел  на  предметната  програма   е  студентите  да  се  запознаат  со  националната  законска
регулатива од областа на храната, 

11. Содржина  на  предметната  програма:  Основни  цели  и  начела  на  Законот за  безбедност  на
храната.Одговорна институција за извршување на работите од областа на безбедност на храната
и нејзини надлежности.  Официјални контроли. Безбедност на храната и контрола во целиот
синџир  на  храна.  Адитиви  што  се  употребуваат  при  производство  на  храна.  Информации
поврзани  со  храната. Означување  на  храната.  Цели  на  Закон  за  квалитет  на  земјоделските
производи. Стандарди за квалитет на земјоделските производи (од растително и животинско
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потекло). Заштита на земјоделски производи (географска ознака, заштитена ознака за потекло,
ознака за гарантиран традиционален специјалитет).Закон за органско производство. Основни
цели  и  начела  на  органското  производство.  Видови  органско  производство.  Означување  на
органските производи. 
Подзаконски акти кои произлегуваат од наведените Закони.

12. Методи  на  учење: Предавања  поддржани  со  видео  презентации,  изработка  и  одбрана  на
семинарски и проектна задача,  консултации,  итн.  Во посебни околности on-line (на далечина)
настава и други активности и електронски тестови.

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови =100 (26+ 20 +4+50) часови
14. Распределба на расположивото време 2+0
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава. 
26 часови

(2*13)
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа.

/

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи /семинарска
работа и презентација 
(писмена и усна)

20 часови

16.2. Самостојни задачи 4 часови

16.3. Домашно учење - задачи 50 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. Kритериуми 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. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит
Условите се дефинирани со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот 
од една во друга студиска програма, односно од една
во друга единица на унивезитетот и Правилник за 
условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус
студии на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” 
–Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22.
     

Литература
22.1. Задолжителна литература

Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Калевска Т., Законски прописи од 
областа на храната 

Интерна 
скрипта 2020

2. Лавли, Р., Кертис, Л., 
Дејвис, Џ.,

Водич за безбедност во 
исхраната (одредени 
поглавја)

Арс Ламина 2010
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3.

22.2.

Дополнителна литература
Ред. 
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Леливелд М. Л.Х., 
Мостерт А. М., Хола Џ. 

Прирачник за контрола 
за хигиената во 
прехранбената 
индустрија

АД Вербум

2009

2. Собрание на РМ Закон за безбедност на 
храната 

Сл.весник на 
РМ 157/10
http://
www.slvesnik.
com.mk/

2010

3. Собрание на РМ Закон за квалитетот на 
земјоделските 
производи

Сл.весник  на

РМ 140/10

http://
www.slvesnik.
com.mk/

2010

4. Собрание на РМ Закон за органско 
производство

Сл. весник на 
РМ 146/09
http://
www.slvesnik.
com.mk/

2009

1. Наслов на наставниот предмет Технологија на води и отпадни води
2. Код ТТФ-ПБ304
3. Студиска програма Прехрамбена технологија и биотехнологија 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Технолошко – Технички Факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6.

Академска година / семестар
Трета година/  шести 
семестар

7. Број на ЕКТС 
кредити 6

8. Наставник Доц. д-р Татјана Блажевска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 Основна цел е студентите  да добијат знаења за основните процеси и постапки за пречистување
и подготовка на водата за пиење како  и за потеклото и динамиката на настанување  и 
преработка на отпадните води

11. Содржина на предметната програма
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Основни поими:распространетост, структура; карактеристики на изворите за водоснабдување; 
показатели на квалитетот на водата (физички, хемиски, биолошки, микробиолошки).
Технолошки постапки за подготовка на водата: механичка филтрација(таложно делување, 
каталитички и атсорпциони карактеристики на филтрите, брзина на филтрација-време на 
филтрација,оптеретување на филтерот).Видови филтри ; Коагулација и флокулација 
Деферизација, Деманганизација ,Стерилиза ција  -хлорирање дехлорирање; Дезодоризација; 
Обезмастување; Дегазација; Примена на јонски изменувачи; Ултрафилтрација; Водата во 
прехранбеното производство, Отпадна вода, потекло и динамика на настанување на отпадните 
води, Загадување на водата и мерки на заштита,Услови на испуштање на отпадните води, 
Процеси на пречистување на отпадните води, Економски аспекти на обработка на отпадни 
води,Законска регулатива во секторот на водите.
Вежби: Начин на земање на примерок за анализа  на вода за пиење, Органолептички преглед на
водата, Физичко – хемиско испитување на водата
 Одредување на pH, Одредување на слободен  хлор, Одредување на растворен кислород во 
водата, . Одредување на растворен кислород во водата, Одредување на вкупната тврдина на 
водата, Пресметки за таложење на дискретни честички (Iкласа на таложење),  Наводнување на 
земјиштето со отпадна вода, брза инфилтрација на отпаднатавода низ земјиштето, преливање 
на земјиштето со отпадна вода.

12. Методи на учење:
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање
на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) 
настава и други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   

6 ЕКТС*25=150 часови  (39+13+32+32+34)

14. Распределба на расположливото 
време

3+1

15. Форми на наставните 
активности

15.1
Предавања-теоретска настава

39 часови

15.2
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа

13 часови

16. Други форми на 
активности

16.1
Проектни задачи 32 часови

16.2
Самостојни задачи

 32 часови

16.3 Домашно учење 34  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) 
50 до х бода 5 (пет) (Ф)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц)
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б)
од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)

19.

Услов за потпис и полагање на 
завршен испит

Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот
кредит трансфер систем и преминот од една во друга 
студиска програма, односно од една во друга единица на 
унивезитетот и Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –
Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски
21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
универзитетот.

22.1

Задолжителна литература  

Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Татјана Блажевска 
Технологија на вода 
и отпадна вода

Интерна 
скрипта

2011

2. Вилфрид Брутсерт
Вовед во 
хидрологија

Преведена 
книга од 
владата

2010

3
Bozo Dalmacija
Jasmina Agbaba
Mile Klasnja

Savremeni metodi u 
pripremivode za pi

Prirodno –
matematicki 
fakultet-Novi 
Sad

2009

22.2

Дополнителна литература 

Ред.  
број

Автор Наслов Издавач Година

1 Bozo Dalmacija
Granicne vrednosti 
emisije za vode

Prirodno –
matematicki 
fakultet-Novi 
Sad

2011

2. Стенли Додсон
Вовед во 
лимнологија

Преведена 
книга од 
владата

2009

3.
Благица 
Близнаковска

Технологија на вода

Универзитет .. 
Св Кирил и 
Методиј,,- 
Скопје

2008

4.
Bozo Dalmacija
Jasmina Agbaba

Kontrola kvaliteta 
vode za pice

Prirodno –
matematicki 
fakultet-Novi 
Sad

2006
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Квалитет и безбедност на храна
2. Код ТТФ-ПБ308
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Технолошко – технички факултет - Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6.

Академска година / семестар
Трета година/ шести семестар 7. Број на ЕКТС 

кредити 6
8. Наставник Вонр. проф. д-р Татјана Калевска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање  на студентите со политиките , важноста и неопходноста од интегриран приод во 
контролата на безбедноста на храната по принципите: од нива до трпеза; од фарма до маса  и 
проширување на знаењата за стандардите за храна и поврзување со европското законодавство од 
областа на квалитетот и безбедноста на храната.

11. Содржина на предметната програма
Воведни  предавања  за  безбедност  на  храната.  Здраствена  исправност  на  прехрамбените
производи од нива до трпеза.  Здраствено небезбедна храна.  Улога и значење на предусловните
програми (ДПП, ДХП, СОП, ССОП). Цели и задачи на HACCP системот. Принципи на HACCP
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системот  за  анализа  на  опасности  и  критични  контролни  точки.  Опасности  во  храната
(микробиолошки, хемиски и физички). Категоризација на опасностите. Означување на храната.
Информации поврзани со храната.

Вежби: Идентификација и анализа на опасности во млеко, месо, брашно,  Изработка на HACCP
документација.  HACCP  план.  Теренска  активност  (посета  на  прехрамбена  индустрија,
Разгледување на HACCP документација и практичната примена на HACCP системот). Примери
за означување на храната.

12. Методи на учење:
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање 
на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава 
и други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположлив фонд на време   6 ЕКТС х 25 часови =150 (39+13+ 20 +78) часови
14. Распределба на расположливото време 3+1
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- теоретска настава. 39 часови

(3*13)

15.2

Вежби (лабораториски, 
аудиториски, теренски-
индустриски), семинари, тимска
работа. 

13 часови
(1*13)

16.
Други форми на активности 16.1

Проектни задачи /семинарска 
работа и презентација (писмена 
и усна)

20 часови

16.2
Самостојни задачи /

16.3 Домашно учење - задачи 78 часови
17. Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа.

17.1 Тестови   (2 колоквиуми во наставата или писмен испит)  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) 

50 до х бода 5 (пет) (Ф)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19.

Услов за потпис и полагање на 
завршен испит

Условите  се  дефинирани  со  Правилникот  за
единствениот  кредит  трансфер  систем  и  преминот  од
една во друга студиска програма,  односно од една во
друга  единица  на  унивезитетот  и  Правилник  за
условите,  критериумите  и правилата за  запишување и
студирање на прв циклус студии на Универзитетот “ Св.
Климент Охридски” –Битола.

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски
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21.
Метод на следење на квалитетот на 
наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22.1

Задолжителна литература 

Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Татјана Калевска 
Квалитет и безбедност
на храна
 (Интерна скрипта)

ТТФ Велес 2014

2.
Ричард Лавли, Лори 
Кертис и Џуди Дејвис. 

Водич за безбедност 
на храната.

Превод од 
влада

2008

3.
Х.Л.М.Леливелд, М.А. 
Мосерт и Џ. Хола

Прирачник за 
контрола на хигиената
во прехрамбената 
индустрија

АД Вербум, 
Скопје.

2009

4.
Ronald H. Schmidt and 
Gary E. Rodrick, 

Food safety

Handbook, John
Wiley & Sons, 
Inc., Hoboken. 
New Jersey

2003

22.2

Дополнителна литература 

Ред. 
број

Автор Наслов Издавач Година

1.
Codex Alimentarius 
(2009) Food Hygiene. 
Basic texts, FAO/WHO, 

Codex Alimentarius 
(2009) Food Hygiene. 
Basic texts, FAO/WHO

Fourth edition, 
Rome.

2009

2.
Lawely R., Curtis L., 
Davis J, 

Food Safety Hazard 
Guidebook Royal 
Society of Chemistry

Cambridge, UK 2008

3. Jeon I.J.,Ikins W.G

Analyzing Food for 
Nutrition Labeling and 
Hazardous 
Contaminants

Marcel 
Dekker,New 
York,

1995
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот 

предмет
Технологија на масти и масла 

2. Код ТТФ-ПБ306
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на 

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

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус)

прв

6. Академска година / 
семестар

Трета година / шести семестар 7. Број на ЕКТС 
кредити 

4

8. Наставник Доцент д-р Везирка Јанкулоска
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот

/

10
.

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување вештини и знаења од современите научни и практични достигнувања во областа на
технологија  на  масти  и  масла.  Оспособување  на  студентите  за  совладување  на  неопходните
знаења  за  научна  и  стручна  работа,  воведување  на  иновации  и  добивање  на  производи  со
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различна содржина на масти и масла со специфични сензорни карактеристики, висок хемиски и
нутритивен квалитет како и добра одржливост. 

11
.

Содржина на предметната програма:  Поим и поделба на масти и масла. Маслодајни суровини.
Манипулација  и  чување  на  маслодајни  суровини.  Рафинација  на  масла.  Ладно  цедени  масла.
Значење на нус производите добиени при произвидство на масла и нивно инкорпорирање во нови
производи.  Расипување  на  масти  и  масла.  Стабилност  и  одржливост  на  масти  и  масла.
Модифицирани масти. Производи со висока содржина на масти. 
Лабораториски вежби: Органолептичко оценување на масла за јадење. Карактеристични броеви
на маслата и мастите. Физичко-хемиски константи на масти и масла.  Расипливост на масти и
масла. Стабилност и одржливост. Оценување на квалитет на производи со различна содржина на
масти. 
Пресметковни вежби: складирање маслодајни суровини, пресување, екстракција и рафинација на
масла. 

12
.

Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање 
на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава 
и други активности, и електронски тестови.

13
.

Вкупен расположив 
фонд на време

4 ЕКТС * 25 часови = 100 (39+13+15+13+20=100) часови

14
.

Распределба на 
расположивото време

3+1

15
.

Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови (3*13)
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа. 
13 часови (1*13)

16
.

Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 15 часови
16.2. Самостојни задачи 13 часови
16.3. Домашно учење - задачи 20 часови

17
.

Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18
.

Kритериуми за оценување 
(бодови/ оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)
51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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
.

Услов за потпис и полагање на 
завршен испит

Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга студиска 
програма, односно од една во друга единица на унивезитетот и 
Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на 
Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –Битола

20
.

Јазик на кој се изведува 
наставата

 Македонски

21
.

Метод на следење на 
квалитетот на наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на факултетот и 
тригодишна самоевалуација на Универзитетот.
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22
.

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред. број Автор Наслов Издавач Година

1. Јанкулоска 
Везирка 

Технологија на 
масти и масла

 Авторизирани предавања
2020

2.
Боску 
Димитриос

Маслиново масло:
Хемија и 
технологија

Арс Ламина
Унивезритет “Аристотел”, 
Солун, Грција

2006

3. Димиќ 
Етелка,  
Туркулов 
Јован

Контрола 
квалитета у 
технологији 
јестивих уља

Технолошки факултет, 
Нови Сад

2000

22.2.

Дополнителна литература
Ред. број Автор Наслов Издавач Година

1. Димиќ 
Етелка

Хладно 
цедена улја

Универзитет Нови Сад,
Технолошки факултет, 
Нови Сад

2005

2. Павловска 
Горица, 
Јанкулоска 
Везирка 

Практикум по 
аналитика на 
храна 

Технолошко-технички 
факултет Велес

2020

3. Стручни и 
научни 
трудови од 
областа

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот 

предмет
Зачини и лековити растенија

2. Код ТТФ- ПБ211
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на 

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

Технолошко-Технички Факултет - Велес

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус)

прв

6. Академска година / 
семестар

Трета година/ шести семестар 7.Број на ЕКТС 
кредити 

4

8. Наставник Вонр. проф. д-р Викторија Стаматовска
Доц. д-р Везирка Јанкулоска

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот

/

10
.

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање  со  зачините  и  лековитите  растенија.  Стекнување  на  соодветни  познавања  за
нивниот  хемискиот  состав,  квалитет,  нивната  примена  во  прехранбената  индустрија  и
секојдневниот начин на исхрана. Запознавање со нивните здраствени бенефити.

11
.

Содржина на предметната програма
Предавања:
Историја и примена на зачините и лековитите растенија низ историјата. Трендови во светот на
зачини и лековити растенија. Најзначајни поими и дефиниции. Класификација и систематска
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ботаника.  Собирање  на  лековити,  ароматични  и  зачински  растенија. Примарен  третман  на
растителниот  материјал.  Чување  на  растенијата  и  нивно  сушење.  Начини  на  сушење  на
лековити, ароматични и зачински растенија. Пакување на растителен материјал.  Фитотерапија.
Дроги, облици и видови на дроги. Хербални лекови.  Зачини. Поделба на зачини. Облици на
зачини. Есенцијални масла и начини на нивно добивање. Олеорезин. Култивирано одгледување
на зачински, ароматични и лековити растенија. Функции на зачините. Примарни функции на
зачините. Арома, вкус и текстура. Боја. Секундарни функции на зачини. Квалитет на зачини и
ароматични лековити растенија. Параметри за квалитет.  Утврдува на параметри на квалитет.
Толкување на основните одредби на законските прописи поврзани со зачините и лековитите
растенија.  Претставници  (таксономија,  географско  потекло  и  одгледување;  хемиски  состав;
примена  во  прехранбената  индустрија  и  кулинарството;  физиолошко  влијание  на  човечкиот
организам). Најнови трендови поврзани со зачините и лековитите растенија. Истражување на
застапеноста на различни зачини и лековити растенија на домашниот пазар.  Презентирање на
добиените  резултати  од  спроведеното  истражување.  Собирање  на  лековити,  ароматични  и
зачински растенија од ралични локации. Подготовка на зачини и смеса од зачини.

12
.

Методи  на  учење: Предавања  со  примена  на  современ  и  интерактивен  пристап (аудио-
визуелен), консултации, користење на научна и стручна литература,  изработка и презентација
на семинарски,  индивидуално  (домашно)  учење. Во посебни околности on-line (на далечина)
настава и други активности и електронски тестови.

13
.

Вкупен расположив фонд
на време 4 ЕКТС х 25 часови =100 (26+ 20 +4+50) часови

14
.

Распределба на 
расположивото време

2+0

15
.

Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 26 часови
(2*13)

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа.

/

16
.

Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи /семинарска 
работа и презентација (писмена и 
усна)

20 часови

16.2. Самостојни задачи 4 часови

16.3. Домашно учење - задачи 50 часови
17
.

Начин на оценување     
17.1. Тестови (2 колоквиуми во наставата или писмен испит) 80 бодови
17.2. Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 10 бодови

17.3. Присуство на предавања / Активност и учество 10
бодови

18
.

Kритериуми 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
.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

Условите  се  дефинирани  со  Правилникот  за
единствениот кредит трансфер систем и преминот од
една во друга студиска програма, односно од една во
друга  единица  на  унивезитетот  и  Правилник  за
условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на прв циклус студии на Универзитетот “
Св. Климент Охридски” –Битола.

20
.

Јазик на кој се изведува наставата Македонски

21 Метод на следење на квалитетот на Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
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. наставата факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22
.

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.

Стаматовска В.
Јанкулоска В.

Зачини и лековити 
растенија

Интерна скрипта 
(Авторизирани 
предавања)

http://
www.ttfv.uklo.edu.mk/
index.php/mk/     Е-
курсеви

2020

2.

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.

Тојшер E.

Лековити билки- 
Прирачник за кулинарски 
билки, зачини, мешавини од
зачини и за нивните 
етерични масла 

ТРИ, Скопје 2010

2.
Žilić I. Udžbenik za sakupljanje 

samoniklog bilja
Poljoprivredna zadruga
Glinska Banovina 2014

3.
Peter V. K. Handbook of herbs and 

spices,  Volume 3

Woodhead  Publishing
Limited and
CRC Press LLC.

2006

4.

Lesinger I. Kućna biljna ljekarna

Biblioteka
Ljekovito bilje i 
zdravlje
Knjiga 1.

2006
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Безалкохолни и освежителни пијалоци
2. Код ТТФ-ПБ 212
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар трета година / шести 

семестар
7. Број на ЕКТС 
кредити 

4

8. Наставник Ред. проф. д-р Горица Павловска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите стекнуваат знаења за хемискиот состав, својствата и  добивањето на безалкохолни и 
освежителни пијалоци.

11. Содржина на предметната програма: 
Физички и хемиски третмани за прочистување и подготвување на суровините за добивање на 
безалкохолни и освежителни пијалоци (вода, шеќери, овошни киселини, ароми, бои, конзерванси, 
вештачки засладувачи, CO2). Поделба на безалкохолните и освежителните пијалоци (овошни и 
зеленчукови пијалоци, екстрактивни пијалоци, минерални води, енергетски пијалоци, спортски 
пијалоци, ледени чаеви, газирани пијалоци...). Приготвување на шеќерен сируп и купажен сируп. 
Приготвување на газирани безалкохолни пијалоци. Физички и хемиски методи за конзервирање на 
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безалкохолните пијалоци. Амбалажа за безалкохолните пијалоци.

Вежби: 
Определување на суви материи со сушење и со рефрактометар во безалкохолните и освежителните 
пијалоци. Определување на овошни киселини во безалкохолните и освежителните пијалоци. 
Волуметриско определување на шеќерите - определување на вкупни и редуцирачки шеќери во 
безалкохолните и освежителни пијалоци. Определување на витамин Ц во овошните сокови.

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање на 
семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и 
други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположив фонд 
на време

4 ЕКТС * 25 часови = 100 (39+13+13+15+20=100) часови

14. Распределба на 
расположивото време

3+1 

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови (3*13)
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа. 
13 часови (1*13)

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 13 часови
16.2. Самостојни задачи 15 часови
16.3. Домашно учење - задачи 20 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на завршен

испит
Условите се дефинирани со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од 
една во друга студиска програма, односно од една во 
друга единица на унивезитетот и Правилник за условите,
критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –
Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22.
Литература

22.1.
Задолжителна литература

Ред. број Автор Наслов Издавач Година
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1. Горица 
Павловска

Авторизирани 
предавања

ТТФ - Велес 2011

2. Горица 
Павловска

Интерна Скрипта ТТФ - Велес 2011

3.

22.2.

Дополнителна литература
Ред. број Автор Наслов Издавач Година

1.
Alan Varnam, 
Jane Sutberland

Beverages: 
Technolhy, 
Chemistry and 
microbiology

Aspen Publisgers 1999

2. P.R. Ashurst Production and 
packaging of 
noncarbonated fruit 
packaging of 
noncarbonated fruit 
beverages

Blackie Academic
&Professional, 
London

1995

3.

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Системи на автоматско управување
2. Код ТТФ-ПБ310
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус)

прв

6. Академска година / семестар Трета година / шести семестар 7. Број на 
ЕКТС кредити

4

8. Наставник Вонр. проф. д-р Весна Knights
9. Предуслови за запишување на

предметот
Математика 1 и Математика 2

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со основните на теоријата за системите, нивно моделирање и претставување, 
системи на автоматско управување, основни спреги, преносна функција, основни закони на 
управување, анализа во временски и фреквентен домен, анализа на работни состојби, алгебарски
и фреквентни методи за стабилност, претставување со модели во просторна состојби, добивање 
решение на матрична состојбе на равенка на движење во просторот на состојби, запознавање со 
некои од основните структурни особини кај системите: управливост и набљудливост.

11. Содржина на предметната програма: 
Поим за објект, модел, организираност, поврзаност и систем; Дефиницијана влезни и излезни 
величини; Информација, сигнал, одѕив, управување; графичко претставување на системите. 
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Основни спреги кај системите  (редна, паралелна и повратна спрега); Поим за динамички систем
(дефиниција, развивање на модел; некои едноставни механички и електрични системи, 
дефиниција на систем за автоматско управување   (САУ): Анализа на линеарните САУ во 
комплексен домен. Лапласова трансформација; Решение на диференцијална равенка на 
линеарен динамички систем од н-тиред со Лапласова трансформација; функција на пренос; 
одѕив на систем од преносна функција; преодна и импулсна карактеристика; блок дијаграм и 
алгебра на блок-шеми; граф на тек на сигнали. Фреквентна анализа на линеарните САУ Поим за 
стабилност на систем; математичкаи нтерпретација на стабилноста; потребни и доволни услови 
за стабилност кај линеарните САУ; Алгебарски критериуми за стабилност. Модели во 
просторна состојби Еквиваленцијанали неарнистационарни динамички системи; Движење на 
линеарните динамички системи во просторот на состојби. Решение на матричната 
диференцијална равенка; 
Вежби: Решавање на нумерички задачи од горе наведените содржини, примена на MATLAB 
студенска верзија, MATLAB задачи и MATLAB Simulink.

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, консултации, домашни 
задачи и домашно учење(подготовка за испит), изработка и презентирање на семинарски, 
проектни. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и други активности, и 
електронски тестови.

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС*25часови=100 часови (39+13+13+15+25)
14. Распределба на расположивото време 3+1
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава. 
39 часови 

15.2. Вежби (аудиториски, на 
компјутер -Matlab-
студенска верзија), тимска 
работа. 

13 часови

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 13 часови
16.2. Самостојни задачи 15 часови
16.3. Домашно учење - задачи 20 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга 
студиска програма, односно од една во друга единица на 
унивезитетот и Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус студии
на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –Битола

20. Јазик на кој се изведува 
наставата

 Македонски
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21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на Универзитетот.

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. R.Dorf, R.Bishop Control Systems Prentice Hal 2004
2. Стојче 

Десковски 
Системи за 
автоматско 
управување-интерна 
скрипта  

Универзитет „Св.Кирил
и Методиј“  - Скопје

2010 

3.

Norman S.Nise

Системеи на 
Автоматско 
Управување
Превод Control 
Systems Engineering

Данапос Дооел,
Достапна во 
факултетска 
библиотека

2009

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Сотир Пановски
Гордана 
Јаневска

Збирка задачи за 
автоматско 
управување

Универзитет 
„Св.Климент 
Охридски“-Битола

2010

2.

1. Наслов на наставниот предмет Етика
2. Код TTФ-ПБ 407
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Технолошко-Технички Факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6.

Академска година / семестар Трета година/ шести семестар
7. Број на ЕКТС 
кредити

4

8. Наставник Вонр.проф. д-р Сашко Мартиновски
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со основните  поими во областа на етиката. Студентите ќе стекнат основните знаења 
за етичките учења, ќе се запознаат со етички прашања и етичките проблеми на современото 
живеење.

11. Содржина на предметната програма:
Вовед во етика. Морал. Етички вредности и морални норми. 
Интенционализам, Утилитаризам и Консеквенцијализам.

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, консултации, домашни 
задачи и домашно учење(подготовка за испит), изработка и презентирање на семинарски, 
проектни. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и други активности, и електронски 
тестови.

13. Вкупен расположлив фонд на време   4 ЕКТС*25=100 (26+10+10+54)
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14. Распределба на расположливото 
време

2+0

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања-теоретска настава
26 часови

(2*13)

15.2
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, тимска 
работа

/

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи 10 часови

16.2 Самостојни задачи 10 часови

16.3 Домашно учење 54 часови

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

17.1 Тестови 
on line (на далечина) 80 бодови

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна
on line (на далечина) 10 бодови

17.3 Активност и учество
on line (на далечина) 10 бодови

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
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.

Услов за потпис и полагање на 
завршен испит

Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга 
студиска програма, односно од една во друга единица на 
унивезитетот и Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –
Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски

21.
Метод на следење на квалитетот на 
наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22. Литература

22.1

Задолжителна литература 

Ред
.бр
ој 

Автор Наслов Издавач Година

1. Кирил Темков, Етиката денес Епоха 2000

2.

3.

22.2 Дополнителна литература 
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Ред.
број Автор Наслов Издавач Година

1. Кирил Темков, Етички речник Просветно 
дело 2004

2.

3.

1. Наслов на наставниот предмет Сензорна анализа на храната
2. Код ТТФ-ПБ409А
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Технолошко – Технички Факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6.

Академска година / семестар
Трета  година/ шести  семестар 7.Број на ЕКТС 

кредити 4
8. Наставник Вонр.проф.д-р Валентина Павлова
9. Предуслови за запишување на 

предметот /

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
         Студентите да се стекнат со основите за сензорна анализа на храна. Да научат за нејзината 
примена и поврзаноста со други области. Да научат за начинот на изведување и интерпретација 
на добиените резултати од сензорната анализа на различни прехранбени производи. 

11. Содржина на предметната програма: 
        Вовед во сензорна анализа на храна. Сензорен квалитет. Поим за сензорна анализа. Примена
и  поврзаност  на  сензорна  анализа  со  нутриционизам,  психофизика.  Физиологија  на  сетилата
(гледање,  слушање,  мирис,   слух и  допир).  Хеместезија.  Хемија  на  боја  и  мирис.  Хлорофил,
каротеноиди, антоцијаниди, беталини, меланини,. Вештачки и неоргански  бои. Мирис на месо,
овошје, зеленчук, билкии зачини. Непријатни и специфични мириси.  Хемија на вкус и физика на
текстура. Видови вкусови: слатко, солено, горчиво, кисело, умами, атстригенстност, хеместеза.
Текстура  наспроти  вискозитет.  Реологија  на  храна.  Инструментални  методи  во  сензорната
анализа.  Полуинстументални  методи  за  утврдување  на  мирис.  Хемиски  сензори,  биосензори.
Сензорни карактеристики  на  производи  од  месо.   Сензорни  карактеристики  на  производи  од
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млеко.  Сензорни карактеристики на пијалоци (вино, пиво, безалкохолни газирани и негазирани,
кафе,  жестоки ).   Сензорни карактеристики на овошје и зеленчук.   Корелација  на сензорните
инутритивните карактеристики. Куќа на квалитет. Сензорни тестови, аналитички, дескриптивни,
хедонистички. Грешки при сензорна анализа. 

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, консултации, домашни 
задачи и домашно учење(подготовка за испит), изработка и презентирање на семинарски, 
проектни. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и други активности, и електронски 
тестови.

13. Вкупен расположлив фонд на време   4 ЕКТС*25 часови=100 (39+13+20+28)
14. Распределба на расположливото време 3+1
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања-теоретска настава 39 часови

(3*13)

15.2
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, тимска 
работа

13 часови
(1*13)

16.
Други форми на активности

16.1
Проектни задачи  часови

16.2 Самостојни задачи  20  часови

16.3 Домашно учење 28  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) (Ф)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19.

Услов за потпис и полагање на 
завршен испит

Условите се дефинирани со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од 
една во друга студиска програма, односно од една во 
друга единица на унивезитетот и Правилник за 
условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –
Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски

21.
Метод на следење на квалитетот на 
наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22.1 Задолжителна литература  
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Ред.
бро
ј 

Автор Наслов Издавач Година

1. Валентина Павлова,
Сензорна анализа на 
храната, учебник (во 
печатење)

Технолошко-
технички 
факултет, 
Велес

2017

2.

Валентина Павлова,  
Розита Спиркоска-
Васкоска, Александар 
Савески

Сензорна анализа на 
храната, практикум за вежби

Технолошко-
технички 
факултет, 
Велес

2014

3. T. Coultate
Храна: хемија на составните 
компоненти на храната, 5th 
Edition (Превод од Влада)

T.P. Coultate 2009

22.2

Дополнителна литература 

Ред. 
број Автор Наслов Издавач Година

1. M O'Mahony

Sensory evaluation of 
food: statistical 
methods and 
procedures

Universityof 
California, 
Davis

1986

2. M. C. Meilgaard, G.V. 
Civille, B.T. Carr

Sensory evaluation 
techniques, 4th ed. CBC Press 2006

3.

H. Tamura, S. Ebeler, K. 
Kubota, J. Takoka

Вкусот на храната: 
Хемија, сетилна 
евалуација и 
биолошка активност 
(Превод од Влада)

Oxford 
University Press 2003
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Технологија на шеќер и кондиторски производи
2. Код ТТФ-ПБ401  
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Технолошко-Технички Факултет - Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар Четврта година /седми семестар 

семестар
7.Број на 
ЕКТС 
кредити 

6

8. Наставник Вонр. проф. д-р Викторија Стаматовска
Доц. д-р Ѓоре Наков

9. Предуслови за запишување на 
предметот

/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со начинот на добивање на сахароза, искористувањето на добиените нус-производи и
примената на различни алтернативни засладувачи во прехранбено индустриското производство.
Стекнување  знаења  за  технолошките  постапки  за  производство  на  различни  кондиторски
производи (какао  производи, бонбонски  производи),  почнувајќи  од  суровините  за  нивно
производство преку сите фази на производство на секој од поединечните производи.

11. Содржина на предметната програма
Предавања:
Основни карактеристики и подготовка на суровините за производство на шеќер – Шеќерна репка и
шеќерна трска.  Основна технолошка постапка за производство на сахароза од шеќерна репка. Нус-
производи  при  производството  на  шеќер  -  обезшеќерени  резанки  и  меласа.  Алтернативни
засладувачи.  Потенцијал  на  искористување  на  алтернативни  засладувачи  во  прехранбните
технологии. Основни суровини во технологијата на кондиторски производи. Додатоци и адитиви
во кондиторската индустрија.  Технологија на производство на какао производи. Технологија на
производство на бонбонски производи. Производство на локум. Производство на алва. 
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Вежби:
Одредување  на  параметри  за  квалитет  на  одредени  кондиторски  производи.  Пресметки  на
материјални биланси –задачи. Посета на кондиторски индустии.

12. Методи на учење: Предавања со примена на современ и интерактивен пристап (аудио-визуелен),
вежби (лабораториски, аудиториски, теренски-индустриски), консултации, користење на научна и
стручна литература,  изработка и презентација на семинарски, индивидуално (домашно) учење. Во
посебни околности on-line (на далечина) настава и други активности и електронски тестови.

13. Вкупен расположив фонд на 
време 6 ЕКТС х 25 часови =150 (39+13+ 20 +3+75) часови

14. Распределба на расположивото 
време

3+1

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови
(3*13)

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски, теренски-
индустриски), семинари, тимска 
работа. 

13 часови
(1*13)

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи /семинарска работа
и презентација (писмена и усна)

20 часови

16.2. Самостојни задачи 3 часови

16.3. Домашно учење - задачи 75 часови
17. Начин на оценување     

17.1. Тестови (2 колоквиуми во наставата или 
писмен испит) 80 бодови

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

17.3. Присуство на предавања и вежби/ 
Активност и учество

10 бодови

18. Kритериуми 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. Услов за потпис и полагање на завршен
испит

Условите  се  дефинирани  со  Правилникот  за
единствениот  кредит  трансфер  систем  и  преминот  од
една  во  друга  студиска  програма,  односно  од  една  во
друга единица на унивезитетот и Правилник за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на
прв  циклус  студии  на  Универзитетот  “  Св.  Климент
Охридски” –Битола.

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22.

Литература

22.1.
Задолжителна литература
Ред. број Автор Наслов Издавач Година
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1.

Стаматовска В.

Технологија 
на шеќер и 
кондиторски
производи

Интерна скрипта
(Авторизирани 
предавања)
http://
www.ttfv.uklo.edu.mk/
index.php/mk/     Е-
курсеви

2021

2. Стаматовска В. Пресметки на
материјални 
биланси-
задачи

http://
www.ttfv.uklo.edu.mk/
index.php/mk/     Е-
курсеви

2019/2020

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.

BeMiller N.J.

Хемија на јаглехидратите 
за научниците на храна.
Orginal: Carbohydrate 
chemistry for food 
scientists

Превод на делото: Ars 
Lamina, Skopje 2011

2.
Pajin B. Praktikum iz tehnologije 

konditorskih proizvoda
Tehnološki fakultet, 
Novi Sad, 2009

3.
 Afoakwa C.E. Chocolate science and 

technology Wiley-Blackwell 2010

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Процеси на преработка и конзервирање на храна
2. Код ТТФ-ПБ409
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар Четврта година/ седми 

семестар
7. Број на ЕКТС 
кредити 

6

8. Наставник Вонр. проф.  д-р Даниела Николовска Неделкоска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на знаења потребни за водење и контрола на процесите на преработка и 
конзервирање на храната. Разбирање и анализа на принципите на кои се базирани различни 
методи на процесирање со цел производство на безбедни прехранбени производи со оптимален 
нутритивен квалитет.

11. Содржина на предметната програма: 
Класификација на процесите во прехранбеното инженерство. Принципи на пренос на топлина и 
маса при преработката на храна. Поделба на топлотните процеси според медиумот за довод на 
топлина до храната: бланширање, варење, пржење. Процеси на пренос на маса во прехранбената 
индустрија.  
Фактори кои влијаат на влошување на квалитетот и расипувањето на храната. Принципи на 
конзервирање на храна. Конзервирање на храна со термичка инактивација на ензими и 
микроорганизми. Кинетика на изумирање на микроорганизми. Комерцијална стерилност на 
храна. Ботулинско варење. Комерцијални системи за стерилизација на храна: традиционални 
системи на стерилизација на храна во конзерви и асептичка стерилизација. 
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Конзервирање на храна со одведување на топлина (ладење и смрзнување); принципи и опрема. 
Контролирана и модифицирана атмосфера при ладење на храна. Промени во текот на 
смрзнувањето на храната и чувањето на ниски температури.
Конзервирање со отстранување на водата од храната. Симултан пренос на маса и топлина кај 
храната при дехидратацијата со топол воздух. Криви на сушење. Промени во храната во текот на 
сушењето. Опрема за сушење на храна. Сушење на смрзната храна (лиофилизација). 
Биолошко конзервирање. Конзервирање со примена на адитиви.
Пристап при оптимизација на процесите на преработка на храна во насока на производство на 
безбедни прехранбени производи со оптимален нутритивен квалитет.  
Минимално процесирање на храна. Вовед во иновативните технологии на конзервирање на храна.
Вежби: 
Физички својства на храна. Реолошки својства; фактори кои влијаат на реолошките својства на 
храната при процесирањето. Tермички својства; специфичен топлински капацитет, топлотна 
спроводливост, топлотна дифузивност, температура на смрзнување. Примена на математички 
изрази за пресметки поврзани со физички својства на храната. 
Пренос на маса и топлина во прехранбената индустрија –пресметковни примери. Енталпија. 
Осетна и скриена топлина. Топлински изменувачи.
Пресметковни примери за оценка на веројатноста на расипување при термичка стерилизација. 
Конзервирање на храна со ладење - пресметковни примери за  разладни комори. Дехидратација - 
пресметковни примери. 
Посета на конзервна индустрија.

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање 
на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава 
и други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположив фонд на 
време

6 ЕКТС * 25 часови = 150 150 (39+26+20+5+60=150) часови

14. Распределба на 
расположивото време

3+2

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови
(3*13)

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа. 

26 часови
(2*13)

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20 часови
16.2. Самостојни задачи 5 часови
16.3. Домашно учење - задачи 60 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга 
студиска програма, односно од една во друга единица на 
унивезитетот и Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус студии 
на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
21. Метод на следење на квалитетот Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на факултетот
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на наставата и тригодишна самоевалуација на Универзитетот.

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.
Кузманова  С. Процеси на конзервирање 

на храната

Универзитет 
„Св. Кирил и 
Методиј“,Скопје

2011

2.
Кузманова  С. Инженерски својства на

храната

Универзитет 
„Св. Кирил и 
Методиј“,Скопје

2011

3.
Николовска 
Неделкоска Д.

Принципи на 
прехранбено 
инженерство (интерна 
скрипта)

Технолошко -
технички факултет, 
Велес 

2015

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Г. Тевари, В. 
К. Џунеџа 
(уредници) 

Предности на термална 
и нетермална заштита 
на храна

Арс Ламина
2010

2. Сингх Р.П., 
Хелдман Д.Р.

Вовед во прехранбено 
инженерство

Арс Ламина 2012

3.
Lovric T.

Procesi u prehrambenoj 
industriji s osnovama 
prehrambenog 
inženjerstva

HINUS, Zagreb 2000
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Нова храна 
2. Код ТТФ-ПБ404
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар Четврта година / седми 

семестар
7. Број на ЕКТС 
кредити 

6

8. Наставник Доцент д-р Везирка Јанкулоска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10
.

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе добијат знаења за различните видови на храна. Да се запознаат со категории на
храни  добиени  со  иновирани  технологии  и  нивно  ставање  во  промет.  Студентите  ќе  бидат
компетентни  да  прават  споредба  на  изворите  на  нови  состојки  во  храната  и  нов  производ,
запознавање со нивните технолошки и функционални својства. 

11
.

Содржина  на  предметната  програма:  “Нова  храна”  –  категории  и  дефиниција.  Постапка  за
одобрување на состојки на храна и/или нова храна. Одобрени состојки на храна и производи како
нова  храна.  Означување  на  нова  храна.  Основи  за  анализа,  иновација  и  трендови  при
производство  на  нова  храна.  Улога  на  науката,  искуства  и  методологијата  во  развој  на  нов
производ. Биоактивни компоненти во храна. Функционална храна. Храна или состојки на храна со
функционални својства. Нов производ со функционални својства. Додатоци на исхрана, поделба и
примена. Збогатена храна. Генетски модифицирана храна. Принципи на органско производство и
органска храна. Разлики помеѓу конвенционална храна и друга категорија на храна - студии на
случај. 
Вежби:  Истражување  и  развој  на  нов  производ.  Студии  на  случај.  Улога  и  влијание  на
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соработката помеѓу прехранбената индустрија и науката врз развој на нов производ. Анализа на
одобрени  производи  од  групата  на  храна  и  состојки  на  храна  произведени  со  иновирани
технологии.  Анализа на  производи што ги исполнуваат посебните барања за  безбедност  како
збогатена храна, храна на која и се додадени витамини, минерали и други супстанции.

12
.

Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање 
на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и
други активности, и електронски тестови.

13
.

Вкупен расположив 
фонд на време

6 ЕКТС * 25 часови = 150 (39+13+34+32+32=150) часови

14
.

Распределба на 
расположивото време

3+1

15
.

Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови (3*13)
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа. 
13 часови (1*13)

16
.

Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 34 часови
16.2. Самостојни задачи 32 часови
16.3. Домашно учење - задачи 32 часови

17
.

Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18
.

Kритериуми за оценување 
(бодови/ оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)
51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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
.

Услов за потпис и полагање на 
завршен испит

Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга студиска 
програма, односно од една во друга единица на унивезитетот и 
Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на 
Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –Битола

20
.

Јазик на кој се изведува 
наставата

 Македонски

21
.

Метод на следење на 
квалитетот на наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на факултетот и 
тригодишна самоевалуација на Универзитетот.

22
.

Литература
22.1. Задолжителна литература

Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Јанкулоска 
Везирка 

Нова храна Авторизирани 
предавања

2021
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2.
Агенција за 
храна и 
ветеринарство

Регистар на одобрени 
производи од групата на 
храна и состојки на храна 
произведени со иновирани 
технологии

Сектор за нови 
прехранбени 
технологии

2016-до
денес

3. Агенција за 
храна и 
ветеринарство

Регистар на производи 
што ги исполнуваат 
посебните барања за 
безбедност како 
збогатена храна, храна 
на која и се додадени 
витамини, минерали и 
други супстанции

Одделение за 
додатоци на 
исхрана, храна 
за посебна 
нутритивна 
употреба, 
збогатена храна 
и адитиви во 
храна

2013-до
денес

4. Glenn R. Gibson 
and Christine M. 
Williams

Functional foods Concept to 
product

Woodhead 
Publishing 
Limited

2000

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Правилници и 
регулативи. 
Стручни и 
научни трудови 
од областа

2. Midhat Jašić Uvod u bioloski 
aktivne 
komponente hrane

Univerzitet u Tuzli,
Tehnološki fakultet
Tuzla

2010

3. Julia Cooper, Urs
Niggli and Carlo 
Leifert

Handbook of 
organic food 
safety and quality

Woodhead Publishing 
Limited

2007

4. Gopinadhan 
Paliyath Marica 
Bakovic Kalidas 
Shetty

Functional Foods, 
Nutraceuticals, 
and Degenerative 
Disease 
Prevention

John Wiley & Sons, Inc. 2011

5. Ray Winger 
Gavin Wall

Food product 
innovation

Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations

2006
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Загадувачи во прехранбена индустрија
2. Код ТТФ - ПБ403
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус)

прв

6. Академска година / семестар четврта година / седми 
семестар

7. Број на ЕКТС 
кредити 

4

8. Наставник Ред. проф. д-р Горица Павловска
Доцент д-р Везирка Јанкулоска

9. Предуслови за запишување на
предметот

/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со основните загадувачи во прехранбената индустрија.

11. Содржина на предметната програма: 
Присуство во храна на физички, биолошки и хемиски загадувачи. Загадувачи кои се природно 
присутни во храната од растително потекло, од животинско потекло и од габи. Загадувачи кои се 
додаваат како адитиви во храната (конзерванси, бои, засладувачи, емулгатори). Тешки метали, 
остатоци од пестициди, ветеринарни медицински лекови, хормони. Микотоксини (афлатоксини, 
охратоксини..). Загадувачи кои настануваат при подготовка на храната. Загадувачи кои доаѓаат во
храната од амбалажата. Максимално дозволени нивоа на остатоци од контаминенти во различни 
видови на храна.

Вежби: /
12. Методи на учење: 

Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање 
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на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава 
и други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположив 
фонд на време

4 ЕКТС * 25 часови = 100 (39+0+13+15+33=100) часови

14. Распределба на 
расположивото време

3+0

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови
(3*13)

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари,
тимска работа. 

0 часови
(0*13)

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 13 часови
16.2. Самостојни задачи 15 часови
16.3. Домашно учење - задачи 33 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна) 10
17.3. Активност и учество 10

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка)

до 50 бода 5 (пет) (F)
51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит
Условите се дефинирани со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од 
една во друга студиска програма, односно од една во 
друга единица на унивезитетот и Правилник за 
условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –
Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22. Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Горица Павловска и 
Везирка Јанкулоска

Загадувачи во прехранбена 
индустрија - Интерна скрипта

ТТФ 
Велес

2013

2.
Горица Павловска Авторизирани предавања 

ТТФ 
Велес

2013

3.
22.2. Дополнителна литература

Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година
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1.
Yolanda Pico

Comprehensive analytical 
chemistry - food contaminants 
and residue  analysis

Elsevier 2008

2. Р. Лавли, Л. Кертис и 
Џ.Дејвис

Водич за безбедност на храната
Превод 
од влада

2008

3. Еuropean Commissiоn, 
Summaries of  EU 
Legislation

http://europa.eu/
legislation_summaries/
food_safety/index_en.htm 

EC, 
Food 
safety

2012

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот 

предмет Храна и култура

2. Код ТТФ-ПБ205А
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на 

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

Технолошко-Технички Факултет - Велес

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус)

прв

6. Академска година / 
семестар

Четврта година / седми 
семестар

7.
Број на ЕКТС 
кредити 

4

8. Наставник Вонр. проф. д-р Викторија Стаматовска
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот

/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите да се запознаат и да ја разберат поврзаноста на културата  со храната и начините
на нејзина подготовка кај нас и во светот.

11. Содржина на предметната програма
Вовед.  Основи на  храна  и  исхрана.  Култура.  Елементи кои ја  одредуваат  културолошката
различност.  Социо-културни  карактеристики  на  исхраната.  Храна  и  религија.  Промени  во
исхраната  под  влијание  на  глобализацијата/модерниот  живот.  Влијание  на  медиумите  врз
начинот  на  исхрана. Гастрономија  и  храна.  Кујна  и  видови  кујни.  Mакедонската  кујна  и
нејзините карактеристики.
Посета  на  национален  ресторан/угостителски  објект.  Дегустација  на  храна  од  различни
кујни. Посета  на манифестации поврзани со храната. 

12. Методи на учење:  Предавања со примена на современ и интерактивен пристап (аудио-визуелен),
консултации,  користење  на  научна  и  стручна  литература,   изработка  и  презентација  на
семинарски,  индивидуално  (домашно)  учење.  Студентите  ќе  истражуваат  како
„традиционалната храна“ и „локалната храна“ се одржуваат и се трансформираат со текот на
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времето  и  просторот,  и  како  луѓето  кулинарското  знаење  го  користат  за  обележување  на
културните разлики.Во посебни околности on-line (на далечина) настава и други активности и
електронски тестови.

13. Вкупен расположив фонд
на време 4 ЕКТС х 25 часови =100 (26+ 20 +4+50) часови

14. Распределба на 
расположивото време

2+0

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 26 часови
(2*13)

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа.

/

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи /семинарска 
работа и презентација (писмена 
и усна)

20 часови

16.2. Самостојни задачи 4 часови

16.3. Домашно учење - задачи 50 часови
17. Начин на оценување     

17.1. Тестови (2 колоквиуми во наставата или 
писмен испит) 80 бодови

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

17.3. Присуство на предавања / Активност и 
учество

10 бодови

18. Kритериуми 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. Услов за потпис и полагање на завршен
испит

Условите  се  дефинирани  со  Правилникот  за
единствениот кредит трансфер  систем и  преминот
од  една  во  друга  студиска  програма,  односно  од
една во друга единица на унивезитетот и Правилник
за  условите,  критериумите  и  правилата  за
запишување и студирање на прв циклус студии на
Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –Битола.

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22.

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.

Стаматовска В. Храна и култура

Интерна скрипта
(Авторизирани 
предавања)
http://
www.ttfv.uklo.edu.mk/
index.php/mk/     Е-
курсеви

2020

2.
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22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Коруновски С. & 
Коцевски Ј. Храна и култура Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид
2005

2. Шаревска И., 
Даскаловска А. & 
Вражиновски Т.

Вкусовите на 
Македонија

Матица
македонска, Скопје. 2018

3.

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Маркетинг на прехрамбени производи
2. Код ТТФ-ПБ406
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Технолошко – технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв
6.

Академска година / семестар
Четврта година/ седми 
семестар

7. Број на ЕКТС 
кредити

4

8. Наставник Вонр. проф. д-р Сашко Мартиновски
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање на студентите со маркетинг процес, маркетинг стратегијата и со менаџирање на 
маркетинг информации. Студентите да ги совладаат:  маркетинг купувачката стратегија со посебен 
осврт на прехранбените производи, методите на развој на производ и дефинирање на цената на 
производите. Студентите да го осознаат значењето на рекламирањето и односите на јавноста. 
Студентите да добијат компетенции за управување со маркетинг активностите во компаниите од 
областа на прехранбената технологија.

11. Содржина на предметната програма:
Маркетинг и маркетинг процес. Маркетинг  стратегија. Маркетинг средина. Менаџирање на 
маркетинг информации.  SWOT анализа. Модели на потрошувачко однесување. Купувачки водена 
маркетинг стратегија. Производ. Развој на производот. Цена на производ. Рекламирање и односи со 
јавност.

12. Методи на учење:
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање на 
семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и 
други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположлив фонд на време   4 ЕКТС*25 часови =100 часови (39+10+11+40)
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14. Распределба на расположливото време 3+0
15. Форми на наставните 

содржини
15.1 Предавања-теоретска настава 39 часови (3*13)

15.2
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, тимска 
работа

/

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи 10 часови

16.2 Самостојни задачи  11 часови

16.3 Домашно учење - задачи 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) 

50 до х бода 5 (пет) (Ф)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

Условите се дефинирани со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од 
една во друга студиска програма, односно од една во 
друга единица на унивезитетот и Правилник за условите, 
критериумите и правилата за запишување и студирање на
прв циклус студии на Универзитетот “ Св. Климент 
Охридски” –Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22.1

Задолжителна литература 

Ред.
број Автор Наслов Издавач Година

1. Сашко Мартиновски
Маркетинг на 
прехранбени 
производи

Авторизирани 
предавања 2016

1.

Filip Kotler, Geri 
Armstrong,
Xon Saunders, Veronika 
Vong 

Принципи на 
маркетингот

Преведена книга
од владата 2010

2. Калман Аплбаум Ерата на маркетингот Преведена книга
од владата 2010

3

22.2
Дополнителна литература 

Ред. 
број Автор Наслов Издавач Година

172



1. Garet R. Jones, 
Jennifer M. George Современ менаџмент Преведена книга 

од владата 2008

2.
3.

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Претприемништво и мал бизнис 
2. Код ТТФ-ПБ405
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Технолошко – технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв
6.

Академска година / семестар
Четврта година/ седми 
семестар

7. Број на ЕКТС 
кредити 4

8. Наставник Вонр. проф. д-р Сашко Мартиновски
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со историјата, идејата и поимот на  претприемништвото. Студентите да 
добијат знаење за  суштинските елементи на претприемништвото, карактерот и особеностите на 
личноста претприемач, и разликата помеѓу претприемач и менаџер. Студентите да се запознаат за 
примената на претприемништвото во малите и средните претпријатија. Студентите да  добијат 
основни компетенции за изработка на бизнис план.

11. Содржина на предметната програма
Претприемништвото во современата економска теорија.  Суштински карактеристики на 
претприемништвото. Личноста на претприемачот. Профил на претприемачот. Претприемачи - 
лидери. Негативни карактеристики на претприемачот. Значењето на иновациите. Ризикот во 
работењето. Комбинација, рекомбинација и заемна супституција на произвотсвените фактори. 
Релокација на ресурсите и оптимизација на приносите. Развој на малите и средни претпријатија и 
на претприемништвото во современите економии. Креирање и стратирање на претприемничка 
фирма. Суштина на креативноста. Извори на креативноста и нови идеи. Основни форми на 
организација на бизнисите. Форми на организации на бизнисот во Р.С. Македонија. Бизнис план. 
Финансирање на малите и средни претпријатија. Форми на финансирање на малите и средни 
претпријатија во различни фази на бизнисот. Значењето на 3F парите. Бизнис ангели.  Мрежи на 
бизнис ангели. Бизнис ангелите наспроти формалниот ризичен капитал. Кредитна и советодавна 
улога на банките. 

12. Методи на учење: 
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Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање на 
семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и 
други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположлив фонд на време   4 ЕКТС*25 часови=100 часови (39+10+11+40)
14. Распределба на расположливото 

време
3+0

15.

Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања-теоретска настава 39 часови (3*13)

15.2
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, тимска 
работа

/

16.

Други форми на активност

16.1 Проектни задачи 10 часови

16.2 Самостојни задачи 11  часови
16.3 Домашно учење 40  часови

17. Начин на оценување

17.1
Тестови 
(во посебни околности on-line (на далечина) електронски 
тестови или друг начин на тестирање)

 80 бодови

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна
(во посебни околности on-line (на далечина) презентирање) 10 бодови

17.3
Активност и учество
(во посебни околности on-line (на далечина) активности и 
учество)

10 бодови

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

50 до х бода 5 (пет) (Ф)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19.

Услов за потпис и полагање на 
завршен испит

Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга 
студиска програма, односно од една во друга единица на 
унивезитетот и Правилник за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –
Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22.1 Задолжителна литература 

Ред.
број Автор Наслов Издавач Година

1. Сашко Мартиновски Претприемништво и 
мал бизнис

Авторизирани 
предавања 2018

2. Петер Ф. Дракер Иновацијата и 
претприемништвото

Преведена 
книга од 
владата

2009
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22.2

Дополнителна литература 

Ред. 
број Автор Наслов Издавач Година

1. Garet R. Jones, 
Jennifer M. George Современ менаџмент

Преведена 
книга од 
владата

2008

2.

Filip Kotler, Geri 
Armstrong, Xon 
Saunders, Veronika 
Vong

Принципи на 
маркетингот

Преведена 
книга од 
владата

2010

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

1. Наслов на наставниот предмет Хигиена на прехранбени продукти

2. Код ТТФ-ПБ402
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Технолошко-технички факултет - Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус
6. Академска година / семестар Четврта година / седми 

семестар
7.Број на 
ЕКТС кредити

4

8. Наставник Вонр. проф. д-р. Татјана Калевска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе се запознаат со хигиената и епидемиологијата на поедини видови храна.

11. Содржина на предметната програма: Хигиена на млеко и млечни производи. Хигиена на месо и
месни производи. Хигиена на риби. Хигиена на јајца. Хигиена на конзерви. Хигиена на житарки,
брашно и леб. Хигиена на зеленчук и производи од зеленчук. Хигиена на овошје и производи од
овошје. Болести поврзани со храната

12. Методи  на  учење: Предавања  поддржани  со  видео  презентации,  изработка  и  одбрана  на
семинарски и проектна задача,  консултации,  итн.  Во посебни околности on-line (на далечина)
настава и други активности и електронски тестови. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови =100 (26+ 20 +4+50) часови
14. Распределба на расположивото време 2+0
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава. 
26 часови

(2*13)
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа.

/

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи /семинарска
работа и презентација 
(писмена и усна)

20 часови
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16.2. Самостојни задачи 4 часови

16.3. Домашно учење - задачи 50 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. Kритериуми 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. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата

22.
     

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Ѓорѓев Д, , Кендровски 
В, Ристовска Г 
Димитровска З. 

Хигиена на храна и 
исхрана.

Скопје 2008 

2. Леливелд М. Л.Х., 
Мостерт А. М., Хола Џ. 

Прирачник за контрола 
за хигиената во 
прехранбената 
индустрија

АД Вербум 2009

22.2.

Дополнителна литература
Ред. 
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Лавли, Р., Кертис, Л., 
Дејвис, Џ.,

Водич за безбедност во 
исхраната (одредени 
поглавја)

Арс Ламина 2010 

2. Данев М Хигиена и технологија 
на месо, риби и јајца и 
нивни производи

Скопје 1999

3. Х.Л.М.Леливелд, М.А. 
Мосерт и Џ. Хола

Прирачник за контрола 
на хигиената во 
прехрамбената 
индустрија

АД Вербум, 
Скопје. 2009
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Технологија на алкохолни ферментациони производи
2. Код ТТФ-ПБ309
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар Четврта година/ осми семестар 7. Број на 

ЕКТС кредити 
6

8. Наставник Вонр. проф.  д-р Даниела Николовска Неделкоска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на знаења за правилно разбирање, поставување и водење на процесите за производство
на ферментациони алкохолни производи (технологии на вино, слад, пиво и јаки алкохолни 
пијалаци).

11. Содржина на предметната програма: 
Поими во винарството. Состојба на винарството во Р. Северна Македонија и во светот. Винарска 
визба. Простории, технички услови и садови. Грозјето како суровина за производство на вино. 
Алкохолна ферментација, микробиолошки и биохемиски аспекти. Технологија на производство на 
вино: црвени, бели и розеви вина. Процеси на зреење и нега на вино. Специјални вина. Оценување 
на вино. Болести и мани кај вината.
Суровини за производство на пиво. Технологија на слад. Промени во зрното при 'ртењето на 
јачменот. Производство на сладовина. Технологија на производство на пиво. 
Производство  на  јаки  алкохолни  пијалаци  од  грозје.  Технологии  на  производство  на  јаки
алкохолни пијалаци од овошни и скробни суровини.
Вежби:
Определување на параметри во шира и вино во лабораториски услови.
Поправка на шеќери и киселини во шира -пресметковни примери. Употреба на сулфурдиоксид во 
винарството и поправка на вино -пресметковни примери. Сензорна анализа на вино. 
Пресметковни примери од технологија на производство на слад и пиво.
Посета на производствен капацитет за производство на алкохолни ферментациони  производи 

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање на 
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семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и 
други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположив фонд 
на време

6 ЕКТС * 25 часови = 150 (39+26+20+5+60=150) часови

14. Распределба на 
расположивото време

3+2

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови (3*13)
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа. 

26 часови (2*13)

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 20 часови
16.2. Самостојни задачи 5 часови
16.3. Домашно учење - задачи 60 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга 
студиска програма, односно од една во друга единица на 
унивезитетот и Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –
Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22. Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.

Николовска 
Неделкоска Д.

Технологија на 
алкохолни 
ферментациони  
производи (интерен 
материјал)

Технолошко-
технички

факултет, Велес
2015

2. Маргалит Ј. Концепти во 
технологија на вино Арс Ламина ДОО 2010

3.
Настев Д. Технологија на 

виното

Универзитет „Св.
Кирил и

Методиј“, Скопје
1984

22.2. Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Maric V. Tehnologija piva Veleuciliste,
Karlovac

2009
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2. Бултон Р. Б., 
Синглтон В. Л. 
и др.

Принципи и 
практики во 
винарството

Арс Ламина ДОО 2012

3.

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Материјали во контакт со храна (почетно ниво)
2. Код ТТФ-ПБ410
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар Четврта година / 

осми семестар
7. Број на ЕКТС 
кредити 

5

8. Наставник Проф. Д-р Анка Трајковска Петкоска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
/

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите да добијат знаења за видовите и карактеристиките на амбалажата која се користи за 
пакување на прехранбените производи. Материјали кои се користат во пакувањето на 
прехрамбени производи. Функција и улога на пакувањето. Иновативни трендови во пакувањето. 

11. Содржина на предметната програма: 
Цел и улога на амбалажата. Функции на пакувањето. Материјали за амбалажирање: метал, стакло,
полимерни материјали, композитни, хартија и картон, текстилни материјали и дрво. Видови 
амбалажа и нивни карактеристики.
Системи за пакување на прехранбените производи. Интеракција помегу храната и материјалот за 
пакување. Миграција и адсорпција; пермеабилност на пакувањето.  Амбалажа за одредени групи 
прехранбени производи. Интегрирање на производниот процес и пакување. Означување на 
амбалажата. Еколошки аспекти на пакувањето. Иновативни трендови во развој на 
амбалажирањето. Активни, интелегентни, биодеградабилни, јадливи, мултислојни пакувања. 
Биоактивни супстанции.

Вежби: 
Вежбите се поврзани со секоја тематска целина од содржината на овој предмет во поглед на 
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проширувања на знаењата (од предавањта и сл.).
Проектни задачи-презентации на потенцијални опции за пакување на различни типови храна и 
прехранбени производи (овошје, зеленчук, месо, млеко, пекарски производи, чај, кафе, итн). Нови
трендови во пакувањето: одржливи пакувања, биодеградабилни пакувања, биопластика, активни 
пакувања, интелегентни пакувања, биоактивни супстанции. Еко-трендови во пакувањето; 
рециклирање, циркуларна економија.

12. Методи на учење: 
Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, изработка и презентирање 
на семинарски, проектни и домашни задачи. Во посебни околности on-line (на далечина) настава 
и други активности, и електронски тестови.

13. Вкупен расположив 
фонд на време

5 ЕКТС * 25 часови = 125 (39+26+10+20+30=125) часови

14. Распределба на 
расположивото време

3+2

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови
(3 *13) 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа. 

26 часови
(2 *13)

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 10 часови
16.2. Самостојни задачи 10 часови
16.3. Домашно учење - задачи 30 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит
Условите се дефинирани со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од 
една во друга студиска програма, односно од една во 
друга единица на унивезитетот и Правилник за 
условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус 
студии на Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –
Битола

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата
Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на 
факултетот и тригодишна самоевалуација на 
Универзитетот.

22.
Литература
22.1. Задолжителна литература
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Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1

Natasa Stipanelov Ambalaza (skripta)

Sveuciliste u 
Split, Kemijsko-
tehnoloski 
fakultet-Split

2010

2

М. Цветковска и др.

Полимери и 
полимерни 
материјали за 
амбалажа

Универзитет Св.
Кирил и 
Методиј-Скопје

2008

3. Vujković, Ivan; Galić, 
Kata; Vereš, Martin

Ambalaža za 
pakiranje namirnica

Tectus, Zagreb 2007

4

Разни автори + А. 
Трајковска Петкоска 

Трудови од 
предметниот 
наставник.
Најнови научни 
достигнувања во 
областа на 
пакувањето. 
Пакување на 
разчини типови на
прехранбени 
производи.

/ /

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1.
П. Сингх

Вовед во 
прехрамбено 
инженерство

Превод од Влада 
на Р. Македонија

2014

2.
Richard Coles et. al. 

Food packaging 
technology

Blackwell 
Publishing Ltd.

2003

3.
J. Han

Innovation in food 
packaging

Elsevier 2005

4

А. Трајковска 
Петкоска

Одбрани поглавја 
во Технологија на 
пакување и 
амбалажирање 
(интерна скрипта)

Технолошко-
технички 
факултет-Велес

2021
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Биостатистика
2. Код ТТФВ-ПБ413
3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Технолошко - технички факултет Велес

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв
6. Академска година / семестар Четврта година / осми 

семестар 
7. Број на 
ЕКТС кредити

5

8. Наставник Вонр. проф. д-р Весна Knights
9. Предуслови за запишување на 

предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентот ќе се стекне со основно знаење за спроведување на научно истражување, ќе ги осознае 
базичните принципи на научниот метод и процесите на изведување на истражување. Студентот ќе
развие критичко мислење за изворите на податоци, ќе ги усвои основните принципи на 
истражувачката етика, тимската работа и значењето на авторството.  Toj ќе го осознае значењето 
и основните принципи на науката Ќе ги совлада правилата и знаењата потребни за подготовка и 
успешнапрезентација на научен труд во форма на слајди интерпретирање на резултатите чо 
дподатоците 

11. Содржина на предметната програма: 
Дескриптивна анализа  (план на статистичко истражување; методи на собирање на податоци: 
попис, регистрација и изготвување на извештаи, метод на прашалник   – анкета. Табеларно и 
графичко прикажување на статистички серии. Анализа на структурана серии со атрибутивни 
белези  (односи, пропорции, стапки и индекси). Анализа на структура на серии со нумерички 
белези (аритметичка средина, медијана, модус).групирање и прикажување на податоци; употреба 
на релативни броеви; анализа на структура на статистичка маса според нумерички белези; метод 
на примерок). Распределба на фреквенциите и веројатноста  (проценана прараметри на примерок; 
стандардна грешкана просек инапропорција). Хипотези  (t  – тест). Анализа на варијанса.  
Pearsonov  Chi  – тест. Регресиона анализа и линеарна корелација. Мерки на корелација базирани 
на рангирани податоци. Непараметарски тестови  – зависни примероци. Испитување на динамика 
на појавите.
Вежби:
Решавање на нумерички задачи од горе наведените содржини, примена на excel со додатоци како 
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помошна алатка за вежбите.
12. Методи на учење: 

Предавања и вежби со примена на современ и интерактивен пристап, консултации, домашни 
задачи и домашно учење(подготовка за испит), изработка и презентирање на семинарски, 
проектни. Во посебни околности on-line (на далечина) настава и други активности, и електронски 
тестови.

13. Вкупен расположив фонд 
на време

5 ЕКТС*25=125 часови (39+26+6+12+42)

14. Распределба на 
расположивото време

3+2

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска настава. 39 часови 
(3*13) 

15.2. Вежби (аудиториски, на компјутер -
Mathematica Wolfram-студенска 
верзија), тимска работа. 

26 часови (2*13) 
(2*13)

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 6 часови
16.2. Самостојни задачи 12 часови
16.3. Домашно учење - задачи 42 часови

17. Начин на оценување     
17.1. Тестови 80
17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)
10

17.3. Активност и учество 10
18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка)
до 50 бода 5 (пет) (F)

51 х до 60 бода 6 (шест) (E)
61 х 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. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условите се дефинирани со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една во друга студиска 
програма, односно од една во друга единица на унивезитетот и 
Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на
Универзитетот “ Св. Климент Охридски” –Битола

20. Јазик на кој се изведува 
наставата

 Македонски

21. Метод на следење на квалитетот
на наставата

Екстерна евалуација,  годишна самоевалуација на факултетот и
тригодишна самоевалуација на Универзитетот.

22. Литература
22.1. Задолжителна литература

Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. Paul Newbold, 
William 
L.Carlson, Betty 
Mthrone. 

“Statistics for business 
and economists„

Pearson Education 
Inc.,  ISBN 978-9989-
183-99-7

2007
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2.

ЏонА.Рајс.

 
“Математичкастатист
икаианализанаподато
ци”
Превод на
Mathematical Statistic 
and Data Analysis

 Универзитет 
Калифорнија Беркли,
ISBN 978-608-229-
611-1
Ламина Арс

2007

3.

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Година

1. ЏејмсФ. Џекел, 
ДејвидЛ. Кац, 
ЏоанЏ. Елмор, 
ДоротеаМ. 
Џ.Вајлд

Епидемиологиј , 
биостатистикаипреве
нтивнамедиц

Табернакул 2010

2.
3.
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Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за задолжителните 
компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од вториот циклус на студии 
(“Службен весник на Република Македонија”, бр.25/2011 и бр.154/2011)                 

ПРИЛОГ БР. 4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор и трет 
циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Прилог 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Анка Трајковска Петкоска
2. Дата на раѓање 24.12.1970
3. Степен на 

образование
VIII

4. Наслов на научниот 
степен

Доктор на технички науки

5. Каде и кога го 
завршил 
образованието 
односно се стекнал со
научен степен

Образование Година Институција
Високо 
образование

1994 Универзитет Св. Кирил и 
Методиј, Технолошко-
металуршки факултет, 
Скопје

Магистериум 1999 Универзитет Св. Кирил и 
Методиј, Технолошко-
металуршки факултет, 
Скопје

Докторат 2007 Универзитет на Рочестер,
Рочестер, Њујорк (САД)

6. Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен магистер

Подрачје Поле Област
2 209/ 210/ 215 20906 / 21012 / 21506

7. Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен доктор

Подрачје Поле Област
2 209 / 215 20906 /21501 / 21506

8. Институција Звање во кое е избран и област
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Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област

Технолошко-
технички 
факултет-
Велес, 
УКЛО-Битола

Ред. проф.
209

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. Основи на инженерска 
техника

Прехрамбена технологија и биотехнологија, 
ТТФ-Велес

2. Основи на технолошки 
операции

Нутриционизам, TTФ-Велес

3.
Технолошки операции 1 

Прехрамбена технологија и биотехнологија, 
TTФ-Велес

4.
Технолошки операции 2

Прехрамбена технологија и биотехнологија, 
TTФ-Велес

5. Процесна опрема во 
прехранбена индустрија

Прехрамбена технологија и биотехнологија, 
ТТФ-Велес

6. Tехнологија на пакување 
и амбалажирање 

Прехрамбена технологија и биотехнологија, 
ТТФ-Велес

7. Материјали во контакт со
храна (почетно ниво)

Нутриционизам, TTФ-Велес

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1.

МОНИР

- Технолошко-технички факултет-Велес, УКЛО-
Битола
- Институт за современи композити и роботика, 
Прилеп

2.
Материјали во контакт со
храна (напредно ниво)

Управување и безбедност на храна, 
Нутриционизам,
Технолошко-технички факултет-Велес, УКЛО-
Битола

3. Технологии за добивање 
на композитни 
материјали

Институт за современи композити и роботика, 
Прилеп

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Научно-истражувачки 
методи во прехранбената 
технологија и 
нутриционизмот, анализа 
на податоци и 
биостатистика

Технолошко-технички факултет-Велес, УКЛО-
Битола
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2. Нанотехнологии и  
материјали во контакт со 
храна

Технолошко-технички факултет-Велес, УКЛО-
Битола

3. Иновативни технологии и
минимално процесирање 
на храна

Технолошко-технички факултет-Велес, УКЛО-
Битола

10
.

Селектирани резултати во последните пет години
10.1
.

Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.бро
ј

Автори Наслов Издавач /  година

1. A. Trajkovska 
Petkoska, et. 
al.

Edible Packaging: Sustainable 
Solutions and Novel Trends in 
Food Packaging

Food Research 
International, vol. 140, 
109981, 2021.

2. D. Daniloski, 
A. Trajkovska 
Petkoska, et al.

Active edible packaging based on
milk proteins: a route to carry 
and deliver nutraceuticals

Trends in Food Science and
Technoloдy, 111, 2021: 
688-705

3. Kumar, N.; 
Pratibha; 
Trajkovska 
Petkoska, A.; 
Khojah, E.; 
Samy, R.; Al-
Mushhin, 
A.A.M. 

Chitosan Edible Films Enhanced 
with Pomegranate Peel Extract: 
Study on Physical, Biological, 
Thermal, and Barrier Properties.

Materials 2021, 14, 3305.

4. R. Suhag, N. 
Kumar, A. 
Trajkovska 
Petkoska, A. 
Upadhyay

Film formation and deposition 
methods of edible coating on 
food products: A review

Food Research 
International, vol. 136, 
109582, 2020.

5. A. Trajkovska 
Petkoska and 
A. T. Broach 

Mediterranean Diet: A Nutrient-
Packed Diet and a Healthy 
Lifestyle for a Sustainable World

Journal of the Science of 
Food and Aдriculture, 
2020.

10.2
.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1. A. Trajkovska 
Petkoska 
(participant)

H2020-NMBP-ST-IND-2018-
2020:LC-EEB-04-2020, 
ENSNARE Project No. 958445 

EU Horison 2020: 
2020-2024

2. A. Trajkovska 
Petkoska 
(external 
collaborator-
expert)

Final design of an improved PVT
collector  for  combined heat  and
power generation, as well as the
development  of  combined  solar
systems  with  heat  pumps  and  a
new  concentrating  collector  for
use  in  heating  systems,  cooling
and air conditioning of residential
and commercial users

Fund of Innovation and 
Technological 
Development 
(Macedonia):
2018-2020
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3. A. Trajkovska 
Petkoska 
(participant)

STIMULATING CITIZENS 
PARTICIPATION TO 
RECYCLE PROCESSES 
THROUGH THE 
IMPLEMENTATION OF 
BENEFITS SYSTEMS, Benefit 
As you Save (BAS).

Balkan Mediterranean 
Interreg: 
2018-2020

4. A. Trajkovska 
Petkoska 
(participant)

CA15114: ANTI-MICROBIAL 
COATING INNOVATIONS TO 
PREVENT INFECTIOUS 
DISEASES (AMICI).

COST Action: 
2016-2020

5. A. Trajkovska 
Petkoska 
(participant)

DIBBIOPACK - FP7-NMP-
2011-LARGE-5, No. 280676.

FP7 EU project:
2012-2016

10.3
.

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1. A. 
Trajkovska-
Petkoska, A. 
Trajkovska-
Broach, Verka 
Meshko,

Oсновни пресметки во 
анализата и проектирањето 
во хемиското инженерство

Универзитет Св. Климент
Охридски-Битола, ISBN 
978-608-66147-0-6, 2017

2. Trajkovska-
Petkoska, A.

New Developments in Liquid 
Crystals Research 

Nova Science Publishers, 
Inc. (USA), 2015

3.
Trajkovska-
Petkoska, A.

Polymerc cholesteric liquid 
crystal flakes 

Verlag Dr. Muller 
(Germany), ISBN 978-3-
639-06439-1,
2008.

4.
A. 
Trajkovska-
Petkoska and 
A. T. Broach

Health benefits of extra virдin 
olive oil.
(chapter)

In: Olive oil – New 
persepctives and 
applications, (Ed: M. 
Akrami), ISBN 978-1-
83968-415-9. IntechOpen, 
2021. (in press)

5 A.Trajkovska
Petkoska,
Davor
Daniloski,
Nishant Kumar,
Pratibha,  Anita
T. Broach.

Biobased materials as a 
sustainable potential for edible 
packaдinд (chapter)

In: Sustainable packaging 
(Ed. S. S. Muthu), Springer
Nature, 2021.
(in press)
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6 A. Trajkovska 
Petkoska, 
Davor 
Daniloski, 
Nishant Kumar,
Pratibha, Anita 
T. Broach. 

Active edible packaдinд: A 
sustainable way to deliver 
functional bioactive compounds 
and nutraceuticals. (chapter)

In: Sustainable packaging 
(Ed. S. S. Muthu). Springer
Nature, 2021.
(in press)

7 N. Kumar, 
Pratibha, 
Neeraj, A. 
Trajkovska 
Petkoska, M. 
Singla. 

Natural Gums for Fruits and 
Veдetable Preservation: A 
Review. (chapter)

In: Reference Series in 
Phytochemistry. Gums, 
Resins and Latexes of Plant
Origin. Springer Nature, 
2021. (in press)

10.4
.

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1. N. Kumar, 
Pratibha, 
Neeraj, A. 
Trajkovska 
Petkoska 

Improved shelf life and quality of
Tomato (Solanum lycopersicum 
L.) by using chitosan-pullulan 
composite edible coating 
enriched with pomegranate peel 
extract

ACS Food Science & 
Technoloдy, 2021.

2. A. Trajkovska 
Petkoska and 
A.T. Broach. 

Mediterranean Way of Living as 
an Optimal Lifestyle and a 
Dietary Pattern for Healthy Gut 
and Strong Immunity

EC  Nutrition 16.1  (2021):
141-171.

3. A. Trajkovska 
Petkoska

Can We Solve the Problem of 
Global Syndemic? Mediterranean
Diet as a Potential Solution

Acta  Scientific  Nutritional
Health,  5.2  (2021):  137-
145.

4. S. Kunova, E. 
Ivanisova, J. 
Ziarovska, L. 
Zamiešková S. 
Felsöciová, A. 
Trajkovska 
Petkoska, 
D.N.Nedelkosk
a,   M. 
Kačániová

Differences between microbiota, 
phytochemical, antioxidant profil
and DNA fingerprinting of 
cabernet sauvignon grape from 
Slovakia and Macedonia

Potravinarstvo Slovak 
Journal of Food Sciences, 
vol. 14, p. 945-953, 2020.
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5. Žaneta
GERHÁTOVÁ,
Juraj
CHROMEK,
Marián
DRIENOVSK
Ý,  Anka
TRAJKOVSK
A
PETKOSKA,
Paulína
BABINCOV,
Marián
PALCUT. 

Corrosion behavior of copper-
modified stainless steel in 
physiological solution.

Metal 2021.

11
. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  
11.1
.

Дипломски работи 10

11.2
.

Магистерски работи 1 + 5 (член во комисија)

11.3
.

Докторски дисертации 2 (член во комисија)

12
. 

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1
.

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1. N. Kumar, Pratibha,
Neeraj, A. 
Trajkovska 
Petkoska 

Improved shelf life and quality
of Tomato (Solanum 
lycopersicum L.) by using 
chitosan-pullulan composite 
edible coating enriched with 
pomegranate peel extract

ACS Food Science & 
Technoloдy, 2021.

2. A. Trajkovska 
Petkoska and A.T. 
Broach. 

Mediterranean Way of Living 
as an Optimal Lifestyle and a 
Dietary Pattern for Healthy 
Gut and Strong Immunity

EC  Nutrition 16.1  (2021):
141-171.

3. A. Trajkovska 
Petkoska

Can We Solve the Problem of 
Global Syndemic? 
Mediterranean Diet as a 
Potential Solution

Acta  Scientific  Nutritional
Health,  5.2  (2021):  137-
145.

4. A. Trajkovska 
Petkoska, A.T. 
Broach 

Sustainable food systems and 
healthy diets: Case of 
Mediterranean Lifestyle

Acta horticulturae et 
reдiotecturae, 2021.
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5. Žaneta 
GERHÁTOVÁ, 
Juraj CHROMEK, 
Marián 
DRIENOVSKÝ, 
Anka 
TRAJKOVSKA 
PETKOSKA, 
Paulína 
BABINCOV, 
Marián PALCUT. 

Corrosion behavior of copper-
modified stainless steel in 
physiological solution.

Metal 2021.

6. S. Kunova, E. 
Ivanisova, J. 
Ziarovska, L. 
Zamiešková S. 
Felsöciová, A. 
Trajkovska 
Petkoska, 
D.N.Nedelkoska,   
M. Kačániová

Differences between 
microbiota, phytochemical, 
antioxidant profil and DNA 
fingerprinting of cabernet 
sauvignon grape from 
Slovakia and Macedonia

Potravinarstvo Slovak 
Journal of Food Sciences, 
vol. 14, p. 945-953, 2020.

12.2
.

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1. A. Trajkovska 
Petkoska, et. al.

Edible Packaging: Sustainable
Solutions and Novel Trends in
Food Packaging

Food Research 
International, vol. 140, 
109981, 2021.

(IF = 6.475)
2. D. Daniloski, A. 

Trajkovska 
Petkoska, et al.

Active edible packaging based
on milk proteins: a route to 
carry and deliver 
nutraceuticals

Trends in Food Science and
Technoloдy, 111, 2021: 
688-705

(IF = 12.563)
3. Kumar, N.; 

Pratibha; 
Trajkovska 
Petkoska, A.; 
Khojah, E.; Samy, 
R.; Al-Mushhin, 
A.A.M. 

Chitosan Edible Films 
Enhanced with Pomegranate 
Peel Extract: Study on 
Physical, Biological, Thermal,
and Barrier Properties.

Materials 2021, 14, 3305.

(IF = 3.623)

4. N. Kumar, Pratibha,
Neeraj, A. 
Trajkovska 
Petkoska, et al., 

Effect of chitosan-pullulan 
composite edible coating 
functionalized with 
pomegranate peel extract on 
the shelf life of mango 
(Manдifera indica).

Coatinдs, 11, 764, 2021.

(IF = 2.881)
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5. A. Trajkovska 
Petkoska and A. 
Trajkovska-Broach 

Mediterranean Diet: A 
Nutrient-Packed Diet and a 
Healthy Lifestyle for a 
Sustainable World

Journal of the Science of 
Food and Aдriculture, 
2020.

(IF = 3.638)
6. R. Suhag, N. 

Kumar, A. 
Trajkovska 
Petkoska, A. 
Upadhyay

Film formation and deposition
methods of edible coating on 
food products: A review

Food Research 
International, vol. 136, 
109582, 2020.

(IF = 6.475)
7. S. Risteska, A. 

Trajkovska-
Petkoska, S. 
Samak, M. 
Drienovsky

Annealing Effects on the 
Crystallinity of Carbon Fiber-
Reinforced PEEK and PPS 
laminate composites 
manufactured by Laser 
automatic tape placement

Materials Science, vol. 
26(3), 2020.

(IF = 0.67)

8. D. Steiner Petrovic,
A. Trajkovska 
Petkoska, I. Nasov,
Dj. Mandrino

AES characterization of 
constituents’ oxidation state in
spectrally selective titanium-
oxynitride coatings on metals 
for high efficient solar 
absorbers

Surface Review and Letters,
27(3), 2020.

(IF = 1.152)

9. D. Daniloski, A. 
Trajkovska 
Petkoska, et al.

The effect of barrier properties
of polymeric films on the 
shelf-life of vacuum packaged 
fresh pork meat

Meat Science,  158:107880,
2019.

(IF = 5.209)
10. B. Colovic, D. 

Ksisic, B. 
Jokanovic, Z. 
Rakocevic, I. 
Nasov, A. 
Trajkovska 
Petkoska, V. 
Jokanovic

Wetting properties of titanium 
oxides, oxynitrides and 
nitrides obtained by DC and 
pulsed magnetron sputtering 
and cathodic arc evaporation

Materials  Science-Poland,
2019.

(IF = 1.32)

11. V. Jokanović, B. 
Čolović, N. 
Bundaleski, M. 
Jokanović A. 
Trajkovska 
Petkoska, M. 
Ferrara, I. Nasov

TixOy thin films with 
extremely low extinction 
coefficients obtained by 
pulsed magnetron sputtering

Journal  of  Optoelectronics
and  Advanced  Materials,
vol. 20 (3), p. 169, 2018.

(IF = 0.587)
12. V. Jokanović, B. 

Čolović, A. 
Trajkovska 
Petkoska, A. 
Mraković, B. 
Jokanović, M. 
Nenadović, M. 
Ferrara, I. Nasov

Optical properties of titanium 
oxide films obtained by 
cathodic arc plasma deposition

Plasma Science and 
Technoloдy, 19, 125504, 
2017.  

(IF = 1.567)        
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13. V. Jokanovic, B. 
Colović, M. 
Nenadovic, M. 
Mitric, A. 
Trajkovska-
Petkoska, B. 
Jokanović, I. Nasov

Ultra-high and near-zero 
refractive indices of 
magnetron sputtered thin-film 
metamaterials based on TixOy

Advances in Materials 
Science and Enдineerinд, 
vol. 2016, Article ID 
4565493.             

(IF = 1.726)                       

14. A. Trajkovska-
Petkoska

Inorganic dopants in polymer 
cholesteric liquid crystals

MJCCE, vol. 34 (2), p. 381
(2015).       

(IF = 0.829)                       
12.3
.

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. 
број

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 
конференција

Година

1. A. Trajkovska 
Petkoska and 
A.T. Broach

Mediterranean Diet: Healthy 
Diet and Sustainable Lifestyle

International 
Conference 
AдroFood, 
University of 
Rzescow, 
Rzescow, 
Poland.

2020

2. Daniloski, D., 
D'Cunha, N., 
Speer, H. J., 
Mckune, A., 
Alexopoulos, N., 
Panagiotakos, D. 
B., Trajkovska 
Petkoska, A., & 
Naumovski, N. 

Cacti as a Potential Functional 
Food Candidate and a Protective
Agent Against Chronic Disease
—A Review of Literature.

44th Annual 
Scientific 
Meeting of the 
Nutrition 
Society of 
Australia, 
Australia. 

2020

3. A. M. Petkoska, 
A. T. Broach, A. 
Trajkovska 
Petkoska.

Low cost sorbents for 
environmental pollutants

Proceedinдs of 
the 
International 
Conference on 
Industrial 
Enдineerinд 
and Operations 
Manaдement, 
Dubai, UAE.

2020
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4. Anka 
Trajkovska 
Petkoska, I. 
Nasov.

Improved Efficiency of PVT 
Collector

5th Intl. Symp. 
on New 
and Advanced 
Materials and 
Technologies fo
r Energy, 
Environment 
and Sustainable 
Development, 
sips 2019_293, 
SIPS2019 - 
Sustainable 
Industrial 
Processing 
Summit, 
Cyprus.

2019

5. A. Trajkovska 
Petkoska, A.M. 
Petkoska, A. 
Leng, A.T. 
Broach

Agricultural and Industrial 
Waste Materials as Low-Cost 
Sorbents for Environmental 
Pollutants

5th Intl. Symp. 
on New 
and Advanced 
Materials and 
Technologies fo
r Energy, 
Environment 
and Sustainable 
Development, 
sips 2019_304, 
SIPS2019 - 
Sustainable 
Industrial 
Processing 
Summit, 
Cyprus.

2019

Прилог 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Горица Павловска
2. Дата на раѓање 15.11.1965
3. Степен на образование VIII
4. Наслов на научниот степен Доктор на хемиски науки

194



5. Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен

Образование Година Институција
Високо образование Доктор по 

хемиски 
науки

2002

Магистериум Магистер по 
хемиски 
науки

1998

Докторат Дипломиран 
инжињер по 
хемија

1988

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер

Подрачје Поле Област

1. Природно -
математички науки

1.07 Хемија

10700
10702
10714
22502

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор

Подрачје Поле Област

1. Природно -
математички науки

1.07 Хемија

10700
10702
10714
22502

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, 
Технолошко-технички 
факултет, Велес

Редовен професор, 10700 
општа хемија, 10702 
аналитичка хемија, 10714 
друго

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција
1.

Општа хемија
1.Прехранбена технологија и 
биотехнологија; 2. Нутриционизам

2.
Органска хемија

1.Прехранбена технологија и 
биотехнологија; 2. Нутриционизам

3. Инструментални и аналитички 
методи во исхраната

1.Прехранбена технологија и 
биотехнологија; 2. Нутриционизам

4. Безалкохолни и освежителни 
пијалоци

Прехранбена технологија и 
биотехнологија

5. Аналитика на храна Нутриционизам
6. Загадувачи во прехранбена 

индустрија
1.Прехранбена технологија и 
биотехнологија; 2. Нутриционизам

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 истражувачка 

работа и биостатистика
Управување со квалитет и безбедност на 
храната/Нутриционизам

2. Хемиски опасности во храна Нутриционизам
3. Современи методи на контрола 

на храната 
Управување со квалитет и безбедност на 
храната

4.
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9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција
1. Мутагени и канцерогени 

супстанци во храна
Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам

2. Модерни инструментални 
методи, техники за анализа и 
сензорна анализа на храна

Иновативни технологии за храна и 
нутиционизам

3. Хемиски и биохемиски промени 
при преработка и дигестија на 
храната

Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам

4. Резидуи од пестициди во храна 
од различно потекло

Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам

5
Ладно цедени масла

Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам

10
.

Селектирани резултати во последните пет години
10.1
.

Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.бро
ј

Автори Наслов Издавач /  година

1. G.Pavlovska, V. 
Jankuloska, V. Antoska-
Knighs, E. Stojanova

Differences in chemical 
parameters of cold pressed 
oil and refined cooking oil

Macedonian Journal of 
Animals Science, 2016, 
Vol.6, No 1, pp 47-50

2. G. Pavlovska, V. 
Jankuloska, V. 
Stamatovska

Lead and Cadmium in 
apricots and peaches from 
areas of Veles

Knowledдe, 2016, 
Vol.15.1, pp 439-443

3.
G.Pavlovska, V. 
Ognenovska, V. 
Jankuloska, V.Antoska-
Knighs

Whether, when an why the 
population of the pelagonia 
region used artificial 
sweeterens an how the 
know them

Journal of Hyдienic 
Enдineerinд and Desiдn,
2017, Vol 19, 15-19

4.
V. Jankuloska, I.Karov, 
G.Pavlovska

Residue analysis of 
difenoconazole of apple 
fruits grown in Republic of 
Macedonia

Aдricultural Science and
Technoloдy, 2018, Vol 
10. No 1, 63-66

V.Stamatovska, Gj. 
Nakov, G.Pavlovska, 
M.Jukic, I.Dimov, I. 
Taneva, D.Koceva 
Komlenic

Production of biscuits with 
inulin and determination od 
their characteristics 

Journal of Higienic 
Engineering and Design,
2019, Vol 27, pp 102-
107

5. V. Jankuloska, I. Karov, 
G. Pavlovska

Assessment of adults and 
children exposure to 
pesticide residues through 
apple consumption

Journal of Hiдienic 
Enдineerinд and Desiдn,
2021, Vol 33, pp 34-40

10.2
.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.бро
ј

Автори Наслов Издавач / година
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1. Stimulating citizens 
participation to recycle 
processes through the 
implementation of benefit 
systems

“Balkan-Mediterranean. 
No. 02-1072/2, of 
02.12.2017
 2014-2020"

2. EC TEMPUS project: 
“Improving Academia – 
Industry Links in Food 
Safety and Quality”

FOODLINKS
EC/EACEA-TEMPUS 
(158714-TEMPUS-EC-
2009-JPHES) (2009-
2013)

3.
Phytoremediation of 
contaminated soil combined
with bioenergy production

Macedonian-Chines 
Scientific and 
Technological 
Cooperation
(2009-2010)

4.
Develompent of new 
methods for heavy metals in
water analysis

Turkish-Macedonian 
Intergovernmental S&T 
Cooperation (2002-
2003)

5. Concentration and 
determination of heavy 
metals in aqueous matrices

Ministry of Science of 
the Republic of 
Macedonia (2000-2003)

10.3
.

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.бро
ј

Автори Наслов Издавач / година

1.
Г. Павловска, В 
Јанкулоска

Збирка задачи по општа 
хемија 

Универзитет Св. 
Климент Охридски, 
Битола, 2020

2.
Г. Павловска, В 
Јанкулоска

Практикум по општа 
хемија 

Универзитет Св. 
Климент Охридски, 
Битола, 2020, online

3.
Г. Павловска, В 
Јанкулоска

Практикум по аналитика 
на храна

Универзитет Св. 
Климент Охридски, 
Битола, 2020, online

4.
Г. Павловска

Општа хемија – интерна 
скрипта

Технолошко-технички 
факултет, Велес

5.

Г. Павловска

Инструментални и 
аналитички методи во 
исхраната – интерна 
скрипта

Технолошко-технички 
факултет, Велес

6.

Г. Павловска

Технологија на 
безалкохолни и 
освежителни пијалоци - 
интерна скрипта

Технолошко-технички 
факултет, Велес

7.
Г. Павловска, В. 
Јанкулоска

Загадувачи во 
прехранбена индустрија – 
интерна скрипта

Технолошко-технички 
факултет, Велес

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

Ред.бро
ј

Автори Наслов Издавач / година

1.
V. Jankuloska, G. 
Pavlovska

Survey of the public 
opinion of the citizens of 
Kicevo for consumption of 
food rich in fats and oil

Horizons, 2016, pp 27-
36

2. V. Jankuloska, I. Karov, 
G.Pavlovska, I. 
Buzlevski

Determination of 
clorpyrifos in apple from 
the Resen region

Food and environment 
safety, 2017, Vol. XVI, 
Iss.1-2017, 34-39

3.
G.Pavlovska, 
N.Shurkova, V. 
Jankuloska

Oxidative stability of 
refined sunflower oil at 
room temperature and 
during conventional frying

Food and environment 
safety, 2017, Vol. XVI, 
Iss.1-2017, 29-33

4.

Vezirka Jankuloska, Ilija
Karov, Gorica 
Pavlovska, Tatjana 
Kalevska 

Determination of 
fenbuconazole in apples 
(Golden delicious) from 
different location

56th Annual Science 
Conference of Ruse 
University, Industry 4.0.
Business Environmenet. 
Quality of Life. Reports 
Awarded with BEST 
PAPER Crystal Prize, 
2017, pp. 215-218

5. V. Jankuloska, I. Karov, 
G. Pavlovska, 
T.Kalevska, 
V.Stamatovska, 
Z.Uzunoska,

Pesticide residues in food: 
Food safety, Nutrition and 
Health Effects 

International Journal of 
Food Technology and 
Nutrition, 2019, Vol 2, 
No. 3-4, pp:36-41.

6.
11
. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  
11.1
.

Дипломски работи
52

11.2
.

Магистерски работи
6

11.3
.

Докторски дисертации
1 (екстерен ментор)

12
. 

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1
.

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. број Автори Наслов Издавач / година
1. G.Pavlovska, V. 

Jankuloska, V. Antoska-
Knighs, E. Stojanova

Differences in chemical 
parameters of cold pressed 
oil and refined cooking oil

Macedonian Journal of 
Animals Science, 2016, 
Vol.6, No 1, pp 47-50

2. G. Pavlovska, V. 
Jankuloska, V. 
Stamatovska

Lead and Cadmium in 
apricots and peaches from 
areas of Veles

Knowledдe, 2016, 
Vol.15.1, pp 439-443

3. V. Jankuloska, G. 
Pavlovska

Survey of the public 
opinion of the citizens of 
Kicevo for consumption of
food rich in fats and oil

Horizons, 2016, pp 27-
36
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4.
G.Pavlovska, V. 
Ognenovska, V. 
Jankuloska, V.Antoska-
Knighs

Whether, when an why the 
population of the pelagonia
region used artificial 
sweeterens an how the 
konow them

Journal of Hyдienic 
Enдineerinд and Desiдn,
2017, Vol 19, 15-19

5. V. Jankuloska, I. Karov, 
G.Pavlovska, I. 
Buzlevski

Determination of 
clorpyrifos in apple from 
the Resen region

Food and environment 
safety, 2017, Vol. XVI, 
Iss.1-2017, 34-39

6.
G.Pavlovska, 
N.Shurkova, V. 
Jankuloska

Oxidative stability of 
refined sunflower oil at 
room temperature and 
during conventional frying

Food and environment 
safety, 2017, Vol. XVI, 
Iss.1-2017, 29-33

7.

V. Jankuloska, I. Karov, 
G. Pavlovska

Analysis of trifloxystrobin 
in golden delicious and 
idaret by liquid 
chromatography tandem 
mass spectrometry 
(LC/MS/MS)

Journal of Hyдienic 
Enдineerinд and Desiдn,
2017, Vol 20, 20-24

8.
V. Jankuloska, I.Karov, 
G.Pavlovska

Residue analysis of 
difenoconazole of apple 
fruits grown in Republic of
Macedonia

Aдricultural Science and
Technoloдy, 2018, Vol 
10. No 1, 63-66

9. V.Stamatovska, Gj. 
Nakov, G.Pavlovska, 
M.Jukic, I.Dimov, I. 
Taneva, D.Koceva 
Komlenic

Production of biscuits with
inulin and determination 
od their characteristics 

Journal of Higienic 
Engineering and Design,
2019, Vol 27, pp 102-
107

10. V. Jankuloska, I. Karov, 
G. Pavlovska, 
T.Kalevska, 
V.Stamatovska, 
Z.Uzunoska,

Pesticide residues in food: 
Food safety, Nutrition and 
Health Effects 

International Journal of 
Food Technology and 
Nutrition, 2019, Vol 2, 
No. 3-4, pp:36-41.

11

V. Jankuloska, I. Karov, 
G. Pavlovska, Gj. 
Nakov, M.Jasic

Evaluation of fungicide 
residues in apples and their
impact on food safety

Food in health and 
disease, scientific-
professional journal of 
nutrition and dietetics, 
2019, Vol. 6 (2), pp:78-
82

12. V. Jankuloska, I. Karov, 
G. Pavlovska

Assessment of adults and 
children exposure to 
pesticide residues through 
apple consumption

Journal of Hiдienic 
Enдineerinд and Desiдn,
2021, Vol 33, pp 34-40

12.2
.

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. број Автори Наслов Издавач / година
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1.

G.Pavlovska, T.Stafilov,
K. Čundeva

Determination of iron in 
drinking water after its 
flotation concentration by 
two new dithiocarbamate 
collectors

Journal of 
Environmental Science 
and health, Part A, 2015,
50, 1386-1392. Wеb of 
Science Impact Factor 
1.164

2.
12.3
.

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. број Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/ 
конференција

Година

1.
V. Jankuloska, I. 
Karov, G. 
Pavlovska, T. 
Kalevska

Determination of 
fenbuconazole in 
apples (golden 
delicious) from 
different location

56th annual Science 
Conference of Ruse 
University, FRI-LB-
P-1-BFT(R)-06, 
Ruse, Bulgaria

03-04 
november 
2017

2.
H. Eftinzjijoska, G.
Pavlovska

Stability of oil from 
oilseed rape with 
garlic under various 
conditions 

2th International 
meeting Agriscience 
& practice, [QCFS 
5], Stip

12 april, 
2019

3. V. Jankuloska, I. 
Karov, G. 
Pavlovska 

FOOD 
CONTAMINATIO
N BY 
PESTICIDES. 
SHOULD WE
WORRY?

Book of Abstracts of
the 12th 
International, 
Scientific and 
Professional 
Conference,WITH 
FOOD TO 
HEALTH, Oral 
presentation 

October 24-
25, 2019, 
Osijek, 
Croatia.
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Прилог бр.4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Валентина Павлова
2. Дата на раѓање 07.06.1975
3. Степен на образование високо
4. Наслов на научниот степен доктор на хемиски науки
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен

Образование Година Институција
Дипломиран 
хемиски инженер

1999 Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“ Скопје, 
Природно-математички 
факултет, Скопје

Магистер по 
хемиски науки

2005 Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“ Скопје, 
Природно-математички 
факултет, Скопје

Доктор по 
хемиски науки

2007 Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“ Скопје, 
Природно-математички 
факултет, Скопје

Постдокторат по 
прехранбена 
технологија и 
нутриционизам

2015 Alexander Technological 
Educational Institution of 
Thessaloniki,Thessaloniki, 
Greece

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер

Подрачје Поле Област
1. природно-
математички 
науки

1.07 хемија 1.0702аналитичка хемија, 
1.0710 електрохемија

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен 
доктор/постдоктор

Подрачје Поле Област
1. природно-
математички 
науки

1.07 хемија 1.0702аналитичка хемија, 
1.0703 биохемија

4. биотехнички 
науки

4.14 
прехранбена
технологија

41401нутриционизам, 
41403 друго

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, 
Технолошко-технички 
факултет, Велес

Редовн  професор,
10700 хемија
10703 биохемија
10714 друго

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
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студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

Ред.
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Аналитичка хемија Прехранбена технологија и 
биотехнологија (ПБ) / ТТФВелес

2. Биохемија ПБ / ТТФВелес
3. Вовед во технологија на 

козметички и фармацевтски 
производи

ПБ
Нутриционизам  / ТТФВелес

4. Антиоксиданси, витамини и 
минерали

ПБ / ТТФВелес

5. Биохемија 1 и 2 Нутриционизам / ТТФВелес
6. Сензорна анализа на храна ПБ и Нутриционизам / ТТФВелес
7. Исхрана на спортисти, жени и 

стари лица Нутриционизам / ТТФВелес
8. Основи на диетотерапија Нутриционизам / ТТФВелес

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Сензорна анализа на храната Нутриционизам и Управување со квалитет 
и безбедност на храна / ТТФВелес

2. Нутритивни аспекти на состојките
на храната

Нутриционизам и Управување со квалитет 
и безбедност на храна / ТТФВелес

3. Методи во научноистражувачка 
работа со биостатистика

Нутриционизам и Управување со квалитет 
и безбедност на храна / ТТФВелес

4. Современи методи на контрола на
храната

Управување со квалитет и безбедност на 
храна / ТТФВелес

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Оксиданси и антиоксиданси Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам / ТТФВелес

2.
Хемиски и биохемиски промени 
при преработка и дигестија на 
храната

Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам

3. Модерни инструментални методи,
техники за анализа и сензорна 
анализа на храна

Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам / ТТФВелес

10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Ред. 
број

Автори Наслов Издавач /година

1. V  .   Pavlova  , M. Menkinoska, 
T. Blazevska, N. Gorgovska

HPLC method for 
determination ofsome 
psychostimulative 
drugsusing 
derivatization reagent

Horizons-series B, Vol. I, 
2014: 173-182.

2. N. Ilievska, V. Pavlova Determination of 
nutritional status with 
darkfield microscopy 
live blood analysis

Journal of Hygienic 
Engineering and Design, 
Vol. IX, 2014: 85-89.

3. A.Saveski,  V  .  Pavlova  ,
T.Kalevska,  V.Stamatovska,
M.Srbinoska

Мeasuring the quantity 
of anthocyanidins in 
frozen fruits

Journal of Hygienic 
Engineering and Design, 
Vol. XII, 2015: 39-43.
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4. V.P  avlova  , M.Menkinoska, 
T.Blazevska, M.Tumbova

Nutritional therapy of 
patients with 
inflammation of the 
gallbladder and biliary 
systems

Journal of Hygienic 
Engineering and Design, 
Vol. XIV, 2016: 77-82

5. N. Ilievska,  V. Pavlova The benefits of nutrition
and supplementation 
treatment for chronic 
non-communicable 
diseases with alpha 
lipoic acid

Journal of Hygienic 
Engineering and Design, 
Vol. XVII, 2017: 24-27

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
број

Автори Наслов Издавач / година

1. Технолошко-технички 
факултет, Велес

FOODLINKS 
Improving Academia-
Industry links in food 
safety and quality

TEMPUS проект (158714-
TEMPUS-ES-TEMPUS-
JPHES), 2010-2012.

2. Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ Битола

STREW (Tempus 
Building Capacity for 
Structural Reform in 
Higher Education of 
Western Balkan 
Countries),

TEMPUSпроект,  2010-
2013.

3. Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ Битола

Basileus IV, Erasmus 
Mundus Action 2 
проект Lot 6-Western 
Balkans region

Ghent University, Belgium 
2013.

4. Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ Битола

Basileus V, Erasmus 
Mundus Action 2 
проект Lot 7-Western 
Balkans region

Ghent University, Belgium 
2014-2015.

5. Технолошко-технички 
факултет Велес,
Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ Битола,

BALKAN 
MED проектот: 
“Benefit as you save 
(BAS)“

Interreg V-B, Balkan 
Mediterranean project, 
2017-2019.

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1. V. Pavlova
. 

Cocaine and 
benzoylecgonine 
determination using 
HPLC and 
SWVmethods  (105 pp.)

Beau Bassin, LAP 
LAMBERT Academic 
Publishing/ 2017

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

Автори Наслов Издавач / година

1. B.  Taleska,  V.  Pavlova,  T.
Blazevska, M. Menkinoska

Monitoring air quality in
municipality of Veles

Zbornik radova 
Međunarodnog skupa 
studenata tehnologije X, 
Novi Sad, 01-06 November 
2015, 84-87.

2. D.  Daniloski,  G.  Pavlovska,
V  .    Pavlova  ,  T.  Kalevska,  A.
Saveski

Determination of 
physical and chemical 
parameters in milk from

Zbornik radova 
Međunarodnog skupa 
studenata tehnologije X, 

203



Macedonian market Novi Sad, 01-06 November 
2015, 88-92

3. M.  Menkinoska,  T.
Blazhevska,V. Pavlova

Improving the quality of
soft wheat through bio-
fortification with Zn 
chelating fertilizers

KNOWLEDGE 
International Journal 
Scientific papers Vol 13.2, 
2016: 335-340.

4. V  .    Pavlova  ,  M.  Menkinoska,
T. Blazhevska,B. Markovska

Improving the 
nutritional knowledge 
for healthy aging

KNOWLEDGE 
International Journal 
Scientific papers Vol 13.3, 
2016: 333-338.

5. V.Stamatovska,  Lj.
Karakasova,  Z.  Uzunoska,
T.Kalevska,  V.  P  avlova  ,
Gj.Nakov, A.Saveski

Sensory characteristics 
of peach and plum jams 
with different 
sweeteners

Food and Environment 
Safety, Volume XVI, Issue 
1 – 2017, 13- 20.

11
. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  
11.1. Дипломски работи 75
11.2. Магистерски работи 5
11.3. Докторски дисертации /

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач /година

1. V. Pavlova Functional foods based 
on Jerusalem artichoke

Journal of Food and 
Packaging Science, 
Technique and 
Technologies, 2014. No3: 
59-63.

2. M.  Menkinoska,  I.
Gorgoski,  V  .    Pavlova  ,  S.
Manasievska-Simic,  V.
Stamatovska, T. Blazevska

Effects of milling to Zn
and Fe content of soft 
wheat flour from 
Macedonia

Horizons-series B, Vol. I, 
2014: 141-150.

3. A.Saveski,  V  .  Pavlova  ,
T.Kalevska,  V.Stamatovska,
M.Srbinoska

Мeasuring the quantity
of anthocyanidins in 
frozen fruits

Journal of Hygienic 
Engineering and Design, 
Vol. XII, 2015: 39-43.

4. Gj. Nakov, D. Damjanovski,
V  .    Pavlova  ,  D.  Nedelkoska,
Lj. Necinova, N. Ivanova,
S. Damyanova, O. Gubenia  

Impact of the kind of 
wine storage on 
chemical and physical 
characteristics of the 
Vranec wine

Ukrainian Food Journal. 
2015. Volume 4. Issue 2, 
271-280(IF=0.453)

5. V.P  avlova  , M.Menkinoska, 
T.Blazevska, M.Tumbova

Nutritional therapy of 
patients with 
inflammation of the 
gallbladder and biliary 
systems

Journal of Hygienic 
Engineering and Design, 
Vol. XIV, 2016: 77-82.

6. B.  Markovska,  V.  Pavlova,
M.  Menkinoska,  T.
Blazhevska 

Functional aspects of 
prebiotics used in 
infant nutrition

KNOWLEDGE 
International Journal 
Scientific papers Vol 13.2, 
2016: 273-278.

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
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списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач /година

1. V. Simovska, S. 
Martinovski, D. 
Damjanovski, V  .   Pavlova  , 
D. Nikolovska-Nedelkoska, 
Dj. Manceski

Monitoring of eating 
habits and physical 
activity levels as a 
basis for a new 
noncommunicable 
disease prevention 
programme in the 
Republic of Macedonia

Proc. Latvian. Acad. Sci, 
Section B, Vol 67 (2013), 
No 4/5 (685/686): 357-362
(IF=0.167)

2. Gj. Nakov, D. Damjanovski,
V  .   Pavlova  , D. Nikolovska-
Nedelkoska, Lj. Necinova, 
N. Delchev

The impact of the 
harvesting year on 
chemical and physical 
characteristics of the 
Vranec wine

Banat’s Journal of 
Biotechnology, IV(8), 
2013:97-103
(IF=3.904)

3. N. Gjorgovska, K. Filev,  V.
Pavlova and V. Levkov

Effects of the soy 
isoflavones on the 
growth and the exterior
development ofthe ISA
Brown pullets

Emirates Journal of Food 
and Agriculture, 2014. 26 
(9): 822-827 (IF=0.3)

4. М.  Меnkinoska,
I.Gjorgoski,  S.Manasievska-
Simic,  V.Pavlova,
Z.Popeska,
V.Stanoev,T.Blazevska,
H.Poposka,  N.  Gjorgovska,
V. Levkov

The Influence of Fe-
chelates Fertilizers on 
the Soft Wheat`s 
Quality

International Journal of 
Emerging Technology and 
Advanced Engineering, 
2014. 4(9): 80-88. 
(IF=2.324)

5. B.  Taleska,  Lj.  Trifunova,
V. Pavlova, M. Menkinoska

Usage of probiotics in 
diet

KNOWLEDGE 
International Journal 
Scientific and Applicative 
papers V 8/1, 2015: 167-
171
(IF=1.023)

6. V.  Pavlova,  M.
Papageorgiou,  S.
Raphaelidies

Texture analyzer used 
for investigation flow 
properties of fresh and 
frozen dough

Journal of Food Processing 
and Technology, Vol 6, 
Issue 8, 2015, 222(IF=2.3)

7. V. Pavlova Triacylglycerols, 
lipoproteins and 
cholesterol in human 
blood

Journal of Food Processing 
and Technology, Vol 6, 
Issue 8, 2015, 229(IF=2.3)

8. Gj. Nakov, D. Damjanovski,
V  .    Pavlova  ,  D.  Nedelkoska,
Lj. Necinova, N. Ivanova,
S. Damyanova, O. Gubenia  

Impact of the kind of 
wine storage on 
chemical and physical 
characteristics of the 
Vranec wine

Ukrainian Food Journal. 
2015. Volume 4. Issue 2, 
271-280(IF=0.453)

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.бро
ј

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/
конференција

Година

1. A. Saveski, V  .   
Pavlova,T. Kalevska, 
V. Stamatovska, M. 
Srbinoska

Measuring the 
quantity of 
anthocyanidins in 
frozen fruits

1st Conference on 
Food Quality and 
Safety, Health and 
Nutrition- 
NUTRICON, Skopje

2014
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2. B. Taleska, Lj. 
Trifunova,V. Pavlova, 
M. Menkinoska

Usage of probiotics in
diet

4th International 
Scientific conference-
Capital of the future 
Bansko, Bulgaria

2015

3. V. Pavlova, M. 
Menkinoska, T. 
Blazevska, M. 
Papageorgiou, S. 
Raphaelidies

Determination of 
rheological properties
of frozen dough using
squeeze flow 
technique under 
lubricated conditions

Hygienic Design 
Festival, Ohrid

2015

4. V. Pavlova, M. 
Papageorgiou, S. 
Raphaelidies

Texture analyzer used
for investigation flow
properties of fresh 
and frozen dough

Workshop on food 
science, technology 
and nutrition, 
“Innovative 
technologies for 
advanced food 
processing and 
nutrition towards 
better health”, Ohrid

2015

5. V. Pavlova Safety and efficacy of
herbal medicines in 
the management of 
obesity

Scientific Satellite 
Symposium-„Euro 
Global Summit & 
Medicare Expo on 
Weight Loss“, Bitola

2015

6. V. Pavlova, M. 
Menkinoska, Lj. 
Caneva, T Blazevska, 
M. Papageorgiou and 
S. Raphaelidies

Rheological 
properties of graham 
bread dough from 
zinc biofortificated 
wheat

The 2nd International 
Conference on 
Rheology and 
Modeling of 
Materials, Miskolc-
Lillafüred, Hungary

2015

7. A. Saveski,V. 
Stamatovska, V. 
Pavlova, T. Kalevska, 
R. Spirovska Vaskoska

Sensory analysis of 
raspberry jam with 
different sweeteners

Food science, 
engineering and 
technologies-2015, 
Plovdiv, Bulgaria

2015

8. V. Pavlova, M. 
Menkinoska, T. 
Blazevska, M. 
Tumbova

Nutritional therapy of
patients with 
inflammation of the 
gallbladder and 
biliary

2nd Conference on 
Food Quality and 
Safety, Health and 
Nutrition- 
NUTRICON, Skopje

2015

9. V. Pavlova, 
M.Menkinoska, 
T.Blazhevska, B. 
Markovska

Improving the 
nutritional knowledge
for healthy aging

9th International 
Scientific conference-
The teacher of the 
future, Drac, Albania

2016

10. N. Ilievska, V. Pavlova The benefits of 
nutrition and 
supplementation 
treatment for chronic 
non-communicable 
diseases with alpha 
lipoic acid

1st Black Sea 
Association of Food 
science and 
Technology-B-Fost 
Congress, Ohrid

2016

11. V. Pavlova, D. 
Veljanovska, Zh. 
Kostovski, S. 
Martinovski

Nutrition knowledge 
and strategies of team
sports coaches in 
Republic of 
Macedonia

9th International 
Scientific and 
Professional 
Conference WITH 
FOOD TO HEALTH,
Osijek, Croatia

2016
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12. V. 
Pavlova,T.Blazhevska, 
M. Menkinoska, 
V.Stanoev, 
S.Eliskovska

Determination of 
inorganic nitrogen 
content in water from 
River Topolka and 
Hydro
Accumulation 
Lisiche-Municipality 
Veles

V International 
Congress
“Engineering, 
Environment and 
Materials in 
processing industry”, 
Jahorina, Republic of
Srpska, Bosnia and 
Herzegovina,

2017

13. M.Mеnkinoska, 
V.Pavlova, 
T.Blazhevska, 
N.Gjorgovska, 
V.Stamatovska, 
V.Stanoev, 

Qualitative properties
of zinc bio-fortified 
soft wheat and flour

12th symposium, 
novel technologies 
and economic 
development, 
Leskovac, Serbia, 
October

2017

Прилог бр.4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Сашко Мартиновски
2. Дата на раѓање 01.10.1959
3. Степен на 

образование
Осми

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 науки 2013 Економски факултет – Прилеп, 

Универзитет „Св. Климент 
Охридски“  -Битола

Магистер по 
електротехнички 
науки, насока КТИА

1994 Електротехнички факултет – 
Скопје, Универзитет “Св.Кирил и
Методиј” - Скопје

Додипломски студии, 
дипломиран 
електротехнички 
инженер - КТИА

1984 Електротехнички факултет – 
Скопје, Универзитет “Св. Кирил 
и Методиј” - Скопје

6. Подрачје, поле и
област на 
научниот степен 
магистер

Подрачје Поле Област
2 - Техничко 
технолошки науки

212 – 
Компјутерска 
техника и 
информатика

21203 – Бази на податоци
21204 – Обработка на 
информации
21205 – Вештачка интелегенција 
и експертни системи

7. Подрачје, поле и
област на 
научниот степен 
доктор

Подрачје Поле Област
5 - Општествени науки 503 -Економски 

науки
50329 - Друго

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

Технолошко - 
технички факултет 
Велес,
Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ -
Битола

Вонреден професор, 
област:
50325 - Маркетинг 
50311 - Економика на индустрија 
50329 - Друго

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
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студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Основи на компјутерско 
работење (Комјутери и 
апликативен софтвер)

Прехранбена технологија и биотехнологија / 
Технолошко - технички факултет Велес 

2. Интернет и мултимедија Нутриционизам и во Прехранбена технологија 
и биотехнологија / Технолошко - технички 
факултет Велес

3. Маркетинг на прехранбени 
производи

Нутриционизам и во Прехранбена технологија 
и биотехнологија / Технолошко - технички 
факултет Велес

4. Деловно и професионално 
комуницирање

Нутриционизам и во Прехранбена технологија 
и биотехнологија / Технолошко - технички 
факултет Велес

5. Претприемништво и мал бизнис Нутриционизам и во Прехранбена технологија 
и биотехнологија / Технолошко - технички 
факултет Велес

6 Етика Прехранбена технологија и биотехнологија / 
Технолошко - технички факултет Велес

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 со 
биостатистика 

Нутриционизам и во Управување со квалитет и
безбедност на храна / Технолошко - технички 
факултет Велес

2. Претприемништво, менаџмент и 
маркетинг 

Нутриционизам и во Управување со квалитет и
безбедност на храна / Технолошко - технички 
факултет Велес 

3. Моделирање и оптимизација Нутриционизам и во Управување со квалитет и
безбедност на храна / Технолошко - технички 
факултет Велес

4. Сензорска анлиза на храната Нутриционизам и во Управување со квалитет и
безбедност на храна / Технолошко - технички 
факултет Велес

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Научно-истражувачки методи во 
прехранбената технологија и 
нутриционизмот 

Иновативни технологии за храна и 
Нутриционизам / Технолошко - технички 
факултет Велес

2. Напредна компјутерска  
анализата на податоци во 
бизнисот со храна и 
нутриционизмот 

Иновативни технологии за храна и 
Нутриционизам  / Технолошко - технички 
факултет Велес 

3. Претприемиштво и Маркетинг 
истражување  на прехранбени 
производи 

Иновативни технологии за храна и 
Нутриционизам / Технолошко - технички 
факултет Велес

4. Моделирање и оптимизирање во 
прехранбена технологија

Иновативни технологии за храна и 
Нутриционизам / Технолошко - технички 
факултет Велес

10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Ред. Автори Наслов Издавач /  година
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број
1. Sasko 

Martinovski, 
Tatjana Kalevska,
Daniela 
Nikolovska 
Nedelkoska, 
Aleksandra 
Naseska Ilijoska 

Nutritive Marketing with 
Special Description of Social 
Networks as a Marketing 
Tool

KNOWLEDGE – International 
Journal Vol.34.1 September, 2019 / 
2019
URL:
https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/
article/view/2104
/ 2019

2. Sasko 
Martinovski

Nutritional Business Model 
of Consumer Behavior with 
Special Reference to Honey

IAI Academic Conference 
Proceedings Virtual Conference, 19 
May 2021 
https://ia-institute.com/iai-
academic-conference-proceedings-
virtual-conference-19-may-2021/      
/ 2021

3. Sasko 
Martinovski,  
Fani Gulevska,  

Nutritive Marketing with a 
Special Review on Honey,

International Journal of Business 
and Management  Invention
ISSN (Online): 2319 – 8028, ISSN 
(Print): 2319 – 801X
www.ijbmi.org || Volume 6 Issue 7 
|| July. 2017 || PP—05-11.
Current impact factor: 3.682 
(http://aqcj.org/journals/ijbmi.html)
<URL: 
http://www.ijbmi.org/papers/Vol(6)
7/Version-1/B0607010511.pdf
/ 2017

4. Sasko 
Martinovski, 
Rozita Vasileska 

“Nutritive Business Models 
of Consumer Behavior when 
Purchasing Foodstuffs”, 

TTEM Journal, Marketing,  e-ISSN:
1986-809X, 
Current impact factor: 0.41, 
SSN: 1840-1503, 
 / 2016.

5. Sasko 
Martinovski,, 
Fani Gulevska,  

Nutritive Marketing and 
Analysis of
Consumption Behaviour for 
Honey

Nutricom Congress 2017, Skopje.
<URL: 
http://www.jhed.mk/filemanager/JH
ED%20Vol.%2023/03.%20FPP/03.
%20%20Full%20paper%20-
%20Fani%20Gulevska.pdf
/ 2017

6. Sasko 
Martinovski,

Self-Explanatory Nutrition 
Business Models of 
Consumer Behavior

International Journal of Business 
and Management Invention , 2319-
8028, ISSN (Print) : 2319-801X, 
2016. 
Current impact factor: 1.482 
(http://aqcj.org/journals/ijbmi.html)
<URL: 
http://www.ijbmi.org/papers/Vol(5)
9/F05903240.pdf
/2016

7. Daniela Development of a Food Journal of Hygienic Engineering 
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http://www.ijbmi.org/papers/Vol(5)9/F05903240.pdf
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http://www.jhed.mk/filemanager/JHED%20Vol.%2023/03.%20FPP/03.%20%20Full%20paper%20-%20Fani%20Gulevska.pdf
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http://www.ijbmi.org/papers/Vol(6)7/Version-1/B0607010511.pdf
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https://ia-institute.com/iai-academic-conference-proceedings-virtual-conference-19-may-2021/
https://ia-institute.com/iai-academic-conference-proceedings-virtual-conference-19-may-2021/
https://ia-institute.com/iai-academic-conference-proceedings-virtual-conference-19-may-2021/
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Nikolovska 
Nedelkoska, 
Sasko 
Martinovski , 
Aneta 
Nikolovska,”

Frequency Questionnaire to 
Assess the Dietary Intake of a
Phytate in the Urban 
Macedonian Population

and Design, Original scientific 
paper UDC 613.26(497.7), Vol. 19, 
pp. 11-14, 2016
<URL: 
http://www.jhed.mk/categories/view
/470/457
/ 2016

8. Sasko 
Martinovski,, 
Fani Gulevska,  

Business model of consumer 
behavior with included 
nutritional determinant

7th International Scientific 
Conference on Knowledge Based 
Economic Development – ERAZ 
2021 
Online-virtual 
May 27, 2021 
www.eraz-conference.com
(во печатење) / 2021

9.
Sasko 
Martinovski,
Tatjana Kalevskа,
Vezirka 
Jankuloska, 
Daniela 
Nikolovska 
Nedelkoska

Nutritional marketing and 
social networks as marketing 
tools

University “St. Kliment Ohridski” –
Bitola, Научно списание 
Хоризонти, 2021.
(во печатење)  / 2021

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
број

Автори Наслов Издавач / година

1. Член Stimulating citizens 
participation to recycle 
processes through the    
implementation of benefits 
systems
Benefit As You Save (BAS)

INTERREG BALCAN MED, 
2017-2021

2.
Член 

TEMPUS FOODLINKS
(JP-158714-2009) 2010-2012

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1. Sashko 
Martinovski

GIS Modelling for Strategic
Planning of the Urban 
Environment

LAP LAMBERT Academic 
Publishing

ISBN: 978-3-330-05834-7, 
https://www.amazon.com/Modellin
g-Strategic-Planning-Urban-
Environment/dp/333005834X

 / 2017
2.

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

Автори Наслов Издавач / година

1.
2.
3.

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  
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11.1. Дипломски работи 5
11.2. Магистерски работи 5
11.3. Докторски дисертации Не

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1. Sasko 
Martinovski, 
Tatjana 
Kalevska, 
Daniela 
Nikolovska 
Nedelkoska, 
Aleksandra 
Naseska 
Ilijoska 

Nutritive Marketing with Special
Description of Social Networks 
as a Marketing Tool

KNOWLEDGE – International 
Journal Vol.34.1 September, 2019, 
URL:
https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/
article/view/2104
/ 2019

2. Sasko 
Martinovski

Nutritional Business Model of 
Consumer Behavior with Special
Reference to Honey

IAI Academic Conference 
Proceedings Virtual Conference, 19 
May 2021,
https://ia-institute.com/iai-
academic-conference-proceedings-
virtual-conference-19-may-2021/
/ 2019

3. Sasko 
Martinovski,  
Fani Gulevska,

Nutritive Marketing with a 
Special Review on Honey,

International Journal of Business 
and Management  Invention
ISSN (Online): 2319 – 8028, ISSN 
(Print): 2319 – 801X
www.ijbmi.org || Volume 6 Issue 7 
|| July. 2017 || PP—05-11.
Current impact factor: 3.682 
(http://aqcj.org/journals/ijbmi.html)
<URL: 
http://www.ijbmi.org/papers/Vol(6)
7/Version-1/B0607010511.pdf
/ 2017

4. Sasko 
Martinovski, 
Rozita 
Vasileska 

“Nutritive Business Models of 
Consumer Behavior when 
Purchasing Foodstuffs”, 

TTEM Journal, Marketing,  e-ISSN:
1986-809X, 
Current impact factor: 0.41, 
SSN: 1840-1503, 
 / 2016.

5. Sasko 
Martinovski,, 
Fani Gulevska,

Nutritive Marketing and 
Analysis of
Consumption Behaviour for 
Honey

Nutricom Congress 2017, Skopje.
<URL: 
http://www.jhed.mk/filemanager/JH
ED%20Vol.%2023/03.%20FPP/03.
%20%20Full%20paper%20-
%20Fani%20Gulevska.pdf
/ 2017

6. Sasko 
Martinovski,

Self-Explanatory Nutrition 
Business Models of Consumer 
Behavior

International Journal of Business 
and Management Invention , 2319-
8028, ISSN (Print) : 2319-801X, 
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2016. 
Current impact factor: 1.482 
(http://aqcj.org/journals/ijbmi.html)
<URL: 
http://www.ijbmi.org/papers/Vol(5)
9/F05903240.pdf
/ 2016

7. Daniela 
Nikolovska 
Nedelkoska, 
Sasko 
Martinovski , 
Aneta 
Nikolovska,”

Development of a Food 
Frequency Questionnaire to 
Assess the Dietary Intake of a 
Phytate in the Urban 
Macedonian Population

Journal of Hygienic Engineering 
and Design, Original scientific 
paper UDC 613.26(497.7), Vol. 19, 
pp. 11-14, 2016
<URL: 
http://www.jhed.mk/categories/view
/470/457
/2016

8. Sasko 
Martinovski,, 
Fani Gulevska,

Business model of consumer 
behavior with included 
nutritional determinant

7th International Scientific 
Conference on Knowledge Based 
Economic Development – ERAZ 
2021 
Online-virtual 
May 27, 2021 
www.eraz-conference.com
(во печатење) / 2021

9. Sasko 
Martinovski,
Tatjana 
Kalevskа, 
Vezirka 
Jankuloska, 
Daniela 
Nikolovska 
Nedelkoska

Nutritional marketing and social 
networks as marketing tools

University “St. Kliment Ohridski” –
Bitola, Научно списание 
Хоризонти, 2021.
(во печатење) / 2021

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1. Sasko 
Martinovski,  
Fani Gulevska,

Nutritive Marketing with a 
Special Review on Honey,

International Journal of Business 
and Management  Invention
ISSN (Online): 2319 – 8028, ISSN 
(Print): 2319 – 801X
www.ijbmi.org || Volume 6 Issue 7 
|| July. 2017 || PP—05-11.
Current impact factor: 3.682 
(http://aqcj.org/journals/ijbmi.html)
<URL: 
http://www.ijbmi.org/papers/Vol(6)
7/Version-1/B0607010511.pdf
/ 2017

2. Sasko 
Martinovski, 
Rozita 
Vasileska 

“Nutritive Business Models of 
Consumer Behavior when 
Purchasing Foodstuffs”, 

TTEM Journal, Marketing,  e-ISSN:
1986-809X, 
Current impact factor: 0.41, 
SSN: 1840-1503, 
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 / 2016.
3. Sasko 

Martinovski,
Self-Explanatory Nutrition 
Business Models of Consumer 
Behavior

International Journal of Business 
and Management Invention , 2319-
8028, ISSN (Print) : 2319-801X, 
2016. 
Current impact factor: 1.482 
(http://aqcj.org/journals/ijbmi.html)
<URL: 
http://www.ijbmi.org/papers/Vol(5)
9/F05903240.pdf
/ 2016

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. 
број

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција

Година

1. Sasko
Martinovski,

Tatjana Kalevskа,
Vezirka

Jankuloska,
Daniela

Nikolovska
Nedelkoska

Nutritional
marketing and

social networks as
marketing tools

University “St. Kliment
Ohridski” – Bitola,

International Scientific
Conference,

The Role of Higher Education in
Society Advancement

24 – 26 September 2021,
Орално презентирање на

трудот.

2021

2. Sasko
Martinovski,

Fani Gulevska

Business model of
consumer behavior

with included
nutritional

determinant

7th International Scientific
Conference on Knowledge Based
Economic Development – ERAZ

2021
Online-virtual
May 27, 2021

www.eraz-conference.com

2021

3. Sasko
Martinovski

Nutritional business
model of consumer

behavior with
special reference to

honey

IAI Virtual
International Academic

Conference,
Education and Social Sciences

Business and Economics
19 May, 2021

Орално презентирање на
трудот.

2021

4. Sasko
Martinovski

Presentation:
1. Advanced GIS

modeling concepts
2. Model of

enrichment of
wheat with zinc and

iron trough
biofortification

Ceepus Mobility Grant
Virtual

Academic year 2021/2022
Faculty of Agriculture, University

of Zagreb, Croatia

2021
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Прилог бр.4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Весна Knights
2. Дата на раѓање 19.05.1972
3. Степен на 

образование
VIII- степен

4. Наслов на научниот
степен

Доктор на наука

5. Каде и кога го 
завршил 
образованието 
односно се стекнал 
со научен степен

Образование Година Институција
Доктор на наука 2013 Универзитет Св. Кирил и 

Методиј,-Скопје , 
факултет за 
информациски и 
комуникациски 
технологии. 

6. Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен магистер

Подрачје Поле Област
Техничко технолошки науки Применета 

математика
Математичко моделирање
и симулација на 
енергетски процеси и др.

7. Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен доктор

Подрачје Поле Област
Техничко технолошки науки Применета 

математика
Применета математика и 
математичко моделирање,
математичка статистика и
операциони истражувања,
и друго.

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

Технолошко-технички факултет Велес Вонреден професор
Област: применета 
математика и 
математичко моделирање,
математичка статистика и
операциони истражувања,
и друго,.

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

Ред.
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Математика 1 Прехрамбена технологија и 
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биотехнологија, ТТФ - Велес
2. Математика 2 Прехрамбена технологија и 

биотехнологија, ТТФ - Велес
3. Биостатистика Прехрамбена технологија и 

биотехнологија, ТТФ – Велес, 
Нутриционизам, ТТФ - Велес

4. Вовед во применета математика со примери
од термодинамика 

Прехрамбена технологија и 
биотехнологија, ТТФ - Велес

5. Сиетеми на автоматско управување Прехрамбена технологија и 
биотехнологија, ТТФ - Велес

5. Математика Нутриционизам, ТТФ - Велес
6. Моделирање и оптимизација Нутриционизам, ТТФ - Велес

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 научно-истражувачка работа со 
биостатистика

 Нутриционизам, ТТФ - Велес

2 Моделирање и оптимизација Нутриционизам, ТТФ -Велес
3. Методи на научно истражувачка работа 

со биостатистика
Управување со квалитет и 
безбедност на храна, ТТФ-
Велес

4. Моделирање и оптимизација   Управувањесоквалитет и    
безбедностнахрана, ТТФ-Велес

5. Претприемништво, менаџментимаркетинг Управувањесоквалитет и    
безбедностнахрана, ТТФ-Велес

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Научно-истражувачки методи во 
прехранбената технологија и 
нутриционизмот 

Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам / Технолошко - 
технички факултет Велес

2. Моделирање и оптимизирање во 
нутриционизмот

Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам  / Технолошко - 
технички факултет Велес 

3. Моделирање и оптимизирање во во 
прехрамбена технологија

Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам  / Технолошко - 
технички факултет Велес

4. Напредна компјутерска  анализата на 
податоци во бизнисот со храна и 
нутриционизмот

Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам / Технолошко - 
технички факултет Велес

10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1
.

Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. број Автори Наслов Издавач / година
1. Vesna Antoska-

Knights, Olivera 
Petrovska, Stojce 
Deskovski

Mathematical Modelling 
and Simulations of Path 
Planning and Obstacles of 
Mobile Robot

South East European 
Journal of Sustainable 
Development.  ISSN: 2545-
4463,  Vol 4, No1, pp. 9-
15, 2020.

2 Olivera Petrovska, 
Andon Petrovski, 
Vesna Antoaka 
Knights, Jovan 
Hristovski 

Introducing traffic calming
measures and increasing 
traffic safety in the school 
zones – “11th 
Octomber”primary school 

South East European 
Journal of Sustainable 
Development.  ISSN: 2545-
4463,  Vol 4, No1, pp. 16-
27, 2020.
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in Skopje
3 Gordana Markovik, 

Vesna Knights, 
Daniela Nikolovska 
Nedelkovska, Dragan
Damjanovski 

Statistical analysis of 
results in patients applying
the sustainable diet 
indicators.

Journal of Hyдienic 
Enдineerinд and Desiдn, 
Vol. 30, pp. 35-39, 2020. 

4 Vesna Antoska-
Knights, Olivera 
Petrovska

Mathematical and 
Numerical Model of Steam
Turbine for Sustainable 
Enerдy Solution.  The 2nd 

South East European 
Journal of Sustainable 
Development.  ISSN: 2545-
4463,  Vol 3, No1, pp. 26-
34, 2019.

5 Olivera Petrovska, 
Vesna Antoska-
Knights, Andon 
Petrovski, Jovan 
Hristovski 

Intelliдent Vehicles. South East European 
Journal of Sustainable 
Development.  ISSN: 2545-
4463,  Vol 3, No1, pp. 35-
43, 2019.

6 Damjanovska 
Gligorova, Severova, 
Cakalaroski, 
Antovska-Knights, 
Danilovska, 
Simovska V, 
Ivanovski N, 

Beneficial short term effect
of low protein diet on 
chronic kidney disease 
proдres-sion in patients 
with chronic kidney 
disease staдe G3a

 Quarterly Medical Journal 
- ISSN 1108 4189 e-
ISSN 1790 8019 
HIPPOKRATIA 2018, 22, 
4: 178-182

7 Vesna  Antoska-
Knights,  Zoran
Gacovski,  Stojce
Deskovski,  Olivera
Petrovska, 

Guidance and Control 
System for Platoon of 
Autonomous Mobile 
Robots, 

Journal  of  Electrical
Engineering.  ISSN:, Vol  6
No  5,  pp.  281-288,  Sep-
Oct,  2018.  (Serial  Number
25)  
(DOI: 10.17265/2328-
2223/2018.05.000)

8 Vesna Antoska-
Knights,
Zoran Gacovski, 
Stojce Deskovski

Obstacles Avoidance 
Alдorithm for Mobile 
Robots, Usinд the 
Potential Fields Method

Universal Journal of 
Electrical and Electronic 
Engineering. ISSN: 2332-
3299, Vol 5No 4, pp. 75 – 
84, Dec, 2017. 
(10.13189/ujeee.2017.0504
02)

9. Olivera Petrovska, 
Vesna Antoska-
Knights, Zoran 
Gacovski, Stojce 
Deskovski, 

Information and 
Communication 
Technoloдies Implemented
in Smart Cars, 

South East European 
Journal of Sustainable 
Development.  ISSN: 2545-
4471,  Vol 1, No1, pp. 74-
80, 2017.

10.2
.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
број

Автори Наслов Издавач / година

1. Faculty of 
Technology and 

Benefit if you Save.2017. 
Subsidy Contract Code 

EU European Regional 
Development Fund of the 
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Technical Sciences, 
University “St. 
Clement of Ohrid”-
Bitola 

<BMP1/2.2/2265/2017> 
MIS code <5011449>

BalkanMed programme, 
BalkanMed programme

2. University “St. 
Clement of Ohrid”-
Bitola

- Developing Cooperation 
between Higher Education 
Institutions, the Private 
Sectors and Relevant 
Public Bodies
- Further Improvement of 
the System for 
Development and 
Implementation of the 
National Qualifications 
Framework

EU -Twining project: 
MK 13 IPA SO 01 16 R. 
2017

EU -Twining project: 
MK IPA SO 02 15.  2017

3. Potkonjak V., 
Principal Leader,  
Antoska, V., and all.,

„Embodied Coдnition in a 
Compliantly Enдineered 
Robot“, 

EU FP7 project: 
(www.eccerobot.org)
 2008-2013.

4. Faculty of 
Technology and 
Technical Sciences, 
University “St. 
Clement of Ohrid”-
Bitola 

FOODLINKS, 158714-
TEMPUS-ES-TEMPUS-
JPHES 

EU -TEMPUS project,:       
(www.foodlinks.eu), 

2010-2013

5. Ministery of Labour 
and Social Policyand 
World Bank project 
FY09 

Conditional Cash Transfer
project, Simulation 
Modelling of the Social 
Protection System in the 
Republic in Macedonia

World Bank project FY09

2008

10.3
.

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. број Автори Наслов Издавач / година
1. V. Antoska and all., Environmental statistic, State Statistical Office 

Publications,
2. V. Antoska Definitions and 

Methodoloдy of Enerдy-
дeneratinд product,

State Statistical Office 
Publications, R.Macedonia

3.
4.
5.

10.4
.

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. број Автори Наслов Издавач / година
1.
2.
3.

11
. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  
11.1. Дипломски работи 25
11.2. Магистерски работи 3 
11.3. Докторски дисертации

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
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12.1
.

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач /година

1. Gordana Markovikj, Vesna 
Knights

Model of optimisation of 
the sustainable diet 
indicators 

Journal of Hygienic 
Engineering and Design
(In press 2021)

2. Elena Gavrilovska, Vesna 
Knights, Vera Simovska, 

Ninoslav Ivanovski

Statistical analysis 
concerning the importance 
of a low protein diet in the 
progression of chronical 
kidney disease 

Journal of Hygienic 
Engineering and Design
(In press 2021)

3. Vesna Antoska-Knights, 
Olivera Petrovska, Stojce 
Deskovski

Mathematical Modelling 
and Simulations of Path 
Planning and Obstacles of 
Mobile Robot

South East European 
Journal of Sustainable 
Development.  ISSN: 2545-
4463,  Vol 4, No1, pp. 9-
15, 2020.

4. Gordana Markovik, Vesna 
Knights, Daniela 
Nikolovska Nedelkovska, 
Dragan Damjanovski 

Statistical analysis of 
results in patients applying 
the sustainable diet 
indicators.

Journal of Hygienic 
Engineering and Design, 
Vol. 30, pp. 35-39, 2020. 

5. Vesna Antoska-Knights, 
Olivera Petrovska

Mathematical and 
Numerical Model of 
Steam Turbine for 
Sustainable Energy 
Solution.   

South East European 
Journal of Sustainable 
Development.  ISSN: 2545-
4463,  Vol 3, No1, pp. 26-
34, 2019.

6. Damjanovska Gligorova, 
Severova, Cakalaroski, 
Antovska-Knights, 
Danilovska, Simovska V, 
Ivanovski N, 

Beneficial short term 
effect of low protein 
diet on chronic 
kidney disease 
proдres-sion in 
patients with chronic 
kidney disease staдe 
G3a

 Quarterly Medical Journal 
- ISSN 1108 4189 e-
ISSN 1790 8019 
HIPPOKRATIA 2018, 22, 
4: 178-182

7.
G.Pavlovska,  V.
Ognenovska, V. Jankuloska,
V.Antoska-Knighs

Whether, when and why 
the population of the 
pelargonic region used 
artificial sweeterens an how
the konow them

Journal of Hyдienic 
Enдineerinд and Desiдn,  
2017, Vol 19, 15-19

12.2
.

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач /година

1. Damjanovska Gligorova, 
Severova, Cakalaroski, 
Antovska-Knights, 
Danilovska, Simovska V, 
Ivanovski N,

Beneficial short term effect 
of low protein diet on 
chronic kidney disease 
proдres-sion in patients 
with chronic kidney disease
staдe G3a

Quarterly Medical Journal -
ISSN 1108 4189 e-
ISSN 1790 8019 
HIPPOKRATIA 2018, 22, 
4: 178-182

2. 1. Vera Simovska,
2. Vesna Antoska-

Development of Academic 
Education of Nutritionists 

"Advanced in Nutrition"
An International Review 
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Knights,
3. TatjanaKalevska,
4. Daniela 

Nedelkovska-Nikoloska,
5. TatjanaBlazevska,
6. Dragan 

Damjanovski, and
7. Andrej Simovska

in the Republic of 
Macedonia

Journal, January 2016, vol. 
7: 24A, 2016
Impact Factor 5,201.
http://
advances.nutrition.org/
content/7/1/24A.short?
rss=1

12.3
.

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.б
рој

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција

Година

1. Indrit Loshi, 
Valon Shala, 
Arsim Elshani, 
Astrit Bilali, 
Burel Cenaj, 
Vesna Antoska 
Knights, Tatjana
Blazevska, 
Marija 
Menkinovska

Presence of Listeria 
monocytoдenes, Esche
richia 
coli and Salmonella sp
p. in processed meat in
Kosovo

NUTRICON 2021-Food 
Quality and Safety, Health 
and Nutrition
https://keyevent.org/
Nutricon_Program

11, June,
2021

2. Jurina, Tamara; 
Šain, Adela; 
Valinger, Davor;
Gajdoš 
Kljusurić, 
Jasenka; 
Benković, Maja;
Jurinjak Tušek, 
Ana; Kurtanjek, 
Želimir; 
Antoška 
Knights, Vesna

Principal 
component 
regression vs. 
partial linear 
squares 
regression in 
prediction 
modellin  g   

24th International Scientific 
Symposium on Biometrics
Zagreb, Croatia

Book of Abstracts BIOSTAT

https://396293da-2aff-4f01-
ae43-
2edfe9dd5615.filesusr.com/
ugd/
d58699_67894ae0d093461fa
0375b6d385dee50.pdf

5 - 8 June 
2019

3. Vesna  Antoska-
Knights,  Olivera
Petrovska

Mathematical
Modeling  and
Simulations  of  Path
Planning  and
Obstacles  of  Mobile
Robot

The  3nd International
Conference  Towards
Sustainable Development 

https://
conference.unt.edu.mk/wp-
content/uploads/2020/02/
TSD-ABSTRACT-2019.pdf

Tsd’2019

4. Vesna  Antoska-
Knights,  Olivera
Petrovska

Mathematical and 
Numerical Model of 
Steam Turbine for 
Sustainable Enerдy 
Solution.  

The 2nd International 
Conference Towards 
Sustainable Development 
Book of Abstracts

https://
conference.unt.edu.mk/

 Tsd’2018
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wp-content/uploads/
2017/06/TSD-
ABSTRACT-2018.pdf

5. Vesna Antoska-
Knights, Zoran 
Gacovski, Stojce
Deskovski, 

Guidance and Control 
System for Platoon of 
Autonomous Mobile 
Robots, 

ICEST,  International 
Conference -Nis, Srbia.

28-30, 
jun 2017.
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Прилог бр.4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Татјана Калевска

2. Дата на раѓање 23.06.1968

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 
биотехнички 
науки

2013 Факултет за биотехнички науки

Магистер на 
биотехнички 
науки 2009 Факултет за биотехнички науки

Дипл.инженер 
за преработка 
на анимални 
производи

2004 Факултет за биотехнички науки

6. Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен магистер

Подрачје Поле Област
Биотехнички
науки

Прехранбена
технологија

Прехранбено инженерство

7. Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен доктор

Подрачје Поле Област
Биотехнички 
науки

Добиточно 
прпозводство

Хигиена и технологија на производи и
суровини од животинско потекло

8. Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област

Институција Звање во кое е избран и област

Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ 
Битола 
Технолошко-технички 
факултет

Вонреден професор
Технологија на млеко и млечни 
производи;
Технологија на месо и месни преработки;
Квалитет, технологија и безбедност на 
храна од животинско потекло;

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. Суровини во 
прехрамбената индустрија

Прехрамбена технологија и биотехнологија 
Нутриционизам / ТТФ Велес

2. Технологија на млеко и 
млечни производи

Прехрамбена технологија и биотехнологија  ТТФ 
Велес

3. Законски прописи од 
областа на храната

Прехрамбена технологија и биотехнологија  
Нутриционизам / ТТФ Велес

4. Технологија на храна од 
животинско потекло

Нутриционизам / ТТФ Велес

5. Квалитет и безбедност на 
храна

Прехрамбена технологија и биотехнологија
Нутриционизам / ТТФ Велес

6. Технологија на месо и 
месни преработки

Прехрамбена технологија и биотехнологија  ТТФ 
Велес
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7. Хигиена на прехранбени 
производи

Прехрамбена технологија и биотехнологија / ТТФ 
Велес

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Квалитет и безбедност на 
храна (напредно ниво)

Управување со квалитет и безбедност на храна; 
Нутриционизам (едногодишна и двегодишна студиска 
програма) / ТТФ Велес

2. Системи за управување со 
безбедност и квалитет на 
храна

Управување со квалитет и безбедност на храна / ТТФ 
Велес

3. Одбрани поглавја од 
технологија на храна и 
нова храна

Нутриционизам (двегодишна студиска програма) / ТТФ
Велес

4. Одбрани поглавја од 
прехрамбена 
технологија и 
биотехнологија

Управување со квалитет и безбедност на храна / ТТФ 
Велес

5. Следливост на храна и 
автентичност

Управување со квалитет и безбедност на храна / ТТФ 
Велес

6. Функционална храна и 
здравје

Управување со квалитет и безбедност на храна; 
Нутриционизам (едногодишна и двегодишна студиска 
програма) / ТТФ Велес

7. Материјали во контакт со 
храната

Управување со квалитет и безбедност на храна;  
Нутриционизам (едногодишна и двегодишна студиска 
програма) / ТТФ Велес

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Современи технологии на 
храна од растително и 
животинско потекло 

Иновативни технологии за храна и нутриционизам / 
ТТФ Велес

2. Органска, квалитетна и 
безбедна храна

Иновативни технологии за храна и нутриционизам / 
ТТФ Велес

3. Функционална и нова 
храна

Иновативни технологии за храна и нутриционизам / 
ТТФ Велес

4. Нанотехнологии и 
материјали во контакт со 
храна

Иновативни технологии за храна и нутриционизам / 
ТТФ Велес

10.4 Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Ред. 
број

Автори Наслов Издавач /  година

1. Tatjana Kalevska,
Zora Uzunoska & 
Viktorija 
Stamatovska.

Impakt of the number of 
somatic cells on milk 
quality.

ARTTE Applied Researches in Technics,
Technologies and Education. Vol. 6, No. 
1. pp. 45-49, 2018.

2. Tatjana Kalevska,
Zora Uzunoska 
Viktorija 
Stamatovska & 
Aleksandar 
Saveski.

Whey properties and its 
use for production of 
functional and probiotic 
drinks.

ARTTE Applied Researches in Technics,
Technologies and Education, Vol. 6, No. 
1.pp. 50-53, 2018.

3. Tatjana Kalevska,
Ljupce Kocoski, 
Elena Joshevska, 

Slaughter characteristics 
and weight losses 
(shrinkage) of lambs 

Journal Food and Environment Safety, 
Volume XVII, Issue 2 - 2018, pag. 252-
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Zora Uzunoska, 
Viktorija 
Stamatovska

from an organic and 
conventional system.

260. 2018

4. Tatjana Kalevska,
Daniela 
Nikolovska 
Nedelkoska, 
Viktorija 
Stamatovska, Zora 
Uzunoska, Sasko 
Martinovski, 
Vezirka 
Jankuloska.

Evaluation of the quality
of raw milk for yogurt 
production

Journal of Agriculture and Plant 
Sciences, JAPS, Vol 17, No. 1, 2019

5. Nikolovska 
Nedelkoska D., 
Kalevska T., 
Atanasova-
Pancevska N., 
Karadelev M., 
Uzunoska Z., 
Kungulovski Dz.
. 

Evaluation of 
bactericidal activity of 
selected wild 
macrofungi extracts 
against Escherichia coli

Journal of Agriculture and Plant 
Sciences, 17 (2), 53-57, 2019.

6. Sasko Martinovski,
Tatjana Kalevska,
Daniela 
Nikolovska 
Nedelkoska, 
Aleksandra 
Naseska Ilieska

Nutritive marketing with
special description of 
social networks as a 
marketing tool

KNOWLEDGE – International Journal 
Vol.34.1 September, 2019

7. Saso  Stojanovski,
Blagica
Trajanoska, 
Goce Cilev, 
Rosen  Dimitrov,
Blagovesta
Goceva, 
Tatјаna Kalevska

Isolation and 
Characterization of 
Bacteria that Cause 
Subclinical Mastitis in 
Cows breed Holstein-
Friesian in Bitola 
Region, North 
Macedonia.

Journal of Animal Husbandry 57 (4), 54-
59. 2020.

Vezirka 
Jankuloska, 
Tatjana Kalevska,
Daniela 
Nikolovska 
Nedelkoska

Vegetable oils as 
ingredients of functional 
foods.

KNOWLEDGE  -  International  Journal
Vol. 40.3 . 579-584. 2020.

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Број

Автори Наслов Издавач / година

1. TEMPUS
FOODLINKS 

Improving  Academia-
Industry  links  in  food
safety  and  quality
(158714-TEMPUS-ES-
TEMPUS-JPHES) 

2012-2013

2. BAS PROJECT Stimulating citizens 
participation to recycle 
processes through the 
implementation of 

2017 - 2020
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benefits systems, Project
Benefit as you save 
(BAS).

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1.
2.
3.
4.
5.

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

Автори Наслов Издавач / година

1.. Tatjana Kalevska,
Zora Uzunoska, 
Viktorija 
Stamatovska, 
Vezirka 
Jankuloska 

Quality of milk for the 
production of white 
brined cheese.

56th Annual Sciences Conference of 
Ruse University, Conference with 
international interest, 03 - 04 November, 
Razgrad, Bulgaria. Proceedings of 
university of Ruse. Vol. 56, (10.2), 34-
38. 2017.

2. Katerina 
Petrovska, Elena 
Joshevska, 
Tatjana Kalevska.

Changes In The Quality 
Characteristics Of Eggs 
During Storage.

Scientific  Works  of  the  Union  of
Scientists in Bulgaria – Plovdiv.
 Series  С.  Teсhnics  and  technologies.
Vol. XV, pp. 78-81, 2017.

3. Zora Uzunoska, 
Tatjana Kalevska 
T, Viktorija 
Stamatovska, 
Daniela 
Nikolovska 
Nedelkoska, 
Tatjana Blazevska,
Nikola Orovcanec,

The frequency of meat 
consumption and bone 
mineral density in 
female population.

3rd International Symposium for 
Agriculture and Food-ISAF 2017. 18-20.
October, Ohrid, Macedonia. Journal of 
Agricultural and food and Environmental
Sciences. Special Issue: Proceedings. 
Vol. 72, No 1. pp. 13-20. 2017.

4. Aleksandar 
Saveski, Tatjana 
Kalevska, 
Viktorija 
Stamatovska, Zora 
Uzunoskaa, Elena 
Josevska,

Comparative analysis of 
fatty acids in thmeat of 
the macedonian and 
ohrid trout from 
aquaculture production

11th International Symposium Modern 
Trends in Livestock Production. 
October 11-13, 
Belgrade, Serbia. Proceedings pp.685-
695. 2017

5. Katerina 
Petrovska, Elena 
Joshevska, 
Tatjana Kalevska,
Vladimir 
Kitanovski, 
Dimche Kitanovski

Chemical changes in 
eggs in different storage 
conditions

Scientific works of University of Food 
Technologies, Volume 65 issue 1, pp. 
48-54 2018 
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6. Tatjana Kalevska,
Daniela 
Nikolovska 
Nedelkoska, 
Viktorija 
Stamatovska, 
Vezirka 
Jankuloska, Gjore 
Nakov 

Functional 
characteristics of food of
animal origin 

Proceedings of University of Ruse - 
volume 59. 74-79. 2020.

11.1. Дипломски работи ментор  - 70        
11.2. Магистерски работи  ментор -   6         член - 9
11.3. Докторски дисертации   1

12. 
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 
години
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1. Tatjana Kalevska, 
Ljupche Kochoski, 
Elena Joshevska, 
Zora Uzunoska, 
Viktorija 
Stamatovska,

Slaughter 
characteristics of 
lamb’s meat according
to breeding systems.

Macedonian Journal of Animal Science, 
vol. 7, no. 1–2, pp. 67–73. 2017.

2. Zora Uzunoska, 
Tatjana Kalevska, 
Viktorija 
Stamatovska, 
Katerina 
Belichovska, Daniela
Belichovska, Dragan 
Damjanovski.

An Example Of What 
Macedonian 
Population Knows 
About Food Allergies 
And Food Intolerance.

Journal of Higienic Engeenering and 
Design. Vol. 19, 31 – 40. 2017.

3. Aleksandar Saveski.,
Tatjana Kalevska., 
Viktorija 
Stamatovska., 
Dragan Damjanovski

Chemical composition 
and energy value in 
the meat of 
macedonian and ohrid 
trout

Journal Food and Environment Safety. 
Vol.16, Issue 1, 40-46, 2017.

4. Zora Uzunoska, 
Tanja Kalevska, 
Viktorija 
Stamatovska, 
Daniela Nikolovska 
Nedelkoska D, 
Natalija Trajceska, 
Daniela Belichovska,
Katerina Belichovska

Positive impact of 
frequent milk and 
dairy products 
consumption on bone 
mineral density of 
over 50-aged 
macedonian women.

Journal Food and Environment Safety, 
Volume XVII, Issue 2, 213-223. 2018

5. Zora Uzunoska, 
Tatjana Kalevska, 
Viktorija 
Stamatovska, 
Katerina 
Belichovska, Daniela
Belichovska, Daniela
Nedelkoska 
Nikolovska, Tatjana 
Blazevska,

Vegetable 
Consumption and bone
mineral density in 
females in Republic of
Macedonia,

Journal of Hygienic Engineering and 
Design Vol.23, pp. 81-90.2018.
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6. Pavlova T. 
Stamatovska V. 
Dimov I., Nakov Gj. 
Kalevska T.

Carotenoids in foods ARRTE. Applied Researches in 
Technics, Technologies and Education, 
Vol. 6, No. 4.pp. 321-328, 2018.

7. Zora Uzunoska, 
Marija Menkinoska, 
Natalija Trajcheska, 
Tanja Blazeska, 
Tatjana Kalevska  

The effect of quercetin
on diabetes 
complications

Horizons International Scientific Journal 
Series B. Volume 6.7-18. DOI 
10.20544/HORIZONS.B.05.1.20.P01. 
UDC: 616.379-008.64-06-085.272.2020.

8

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1. Davor Daniloski 
Anka Trajkovska 
Petkoska, Kata 
Galić, Mario Ščetar, 
Mia Kurek, Rozita 
Vaskoska, Tatjana 
Kalevska, Daniela 
Nikolovska 
Nedelkoska.

The effect of barrier 
properties of 
polymeric films on the
shelf-life of vacuum 
packaged fresh pork 
meat

Meat of Sciense Vol. 158, 107880, 2019.
Impact Factor: 3.483 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. 
број

Автори Наслов на 
трудот

Меѓународен собир/ 
конференција

Година

1. Tatjana 
Kalevska, 
Daniela 
Nikolovska 
Nedelkoska, 
Viktorija 
Stamatovska, 
Zora Uzunoska,
Sasko 
Martinovski, 
Vezirka 
Jankuloska.

Evaluation of the 
quality of raw 
milk for yogurt 
production

2nd International 
Meeting Agriscience & 
Practice (ASP 2019). 
Stip. Republic of North 
Macedonia.

2019

2. Sasko 
Martinovski, 
Tatjana 
Kalevska, 
Daniela 
Nikolovska, 
Aleksandra 
Naseska 
Ilijoska.,

Nutritive 
marketing with 
special 
description of 
social 
networks as a 
marketing tool

22nd 
International conference, 
Power of knowledge. Kavala,
Greece, 11-13.10.2019.

2019
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3. Vezirka 
Jankuloska, 
Tatjana 
Kalevska, 
Daniela 
Nikolovska 
Nedelkoska

Components in 
vegetable 
oils as ingredients
of functional 
foods.

26th International Scientific 
Conference, The teacher of 
the future, Budva, 
26.06.2020 (online)

2020

4. Tatjana 
Kalevska, 
Daniela 
Nikolovska 
Nedelkoska,  
Viktorija 
Stamatovska, 
Vezirka 
Jankuloska, 
Gjore Nakov

Functional 
characteristics of 
food of animal 
origin

59th Science Conference of 
Ruse University, Bulgaria, 
6.11-7.11.2020 

2020

5. Tatjana 
Kalevska, 
Marina 
Kosteska,
Sasko 
Martinovski
Viktorija 
Stamatovska, 
Daniela 
Nikolovska 
Nedelkoska

Analysis of the 
state of the haccp 
system in the
Dairy industry in 
RNM

 I International 
Scientific Conference The 
Role of Higher Education in 
Society Advancement 
- REAS, Ohrid, Republic of 
North Macedonia. September
24-26, 2021.

2021
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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 магистерски трудови

1. Име и презиме Даниела Николовска Неделкоска
2. Дата на раѓање 9.12.1971
3. Степен на образование VIII- 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 на биолошки науки 2014 Универзитет 

„Св. Кирил и 
Методиј”-
Скопје,
Природно-
математички 
факултет, 
Институт за 
биологија

Магистер на технички 
науки 
(биотехнолошко 
инженерство)

2008 Универзитет 
„Св. Кирил и 
Методиј”-
Скопје,
Технолошко-
металуршки 
факултет

Дипломиран инженер 
технолог 
(прехранбено-
биотехнолошко 
инженерство)

1996 Универзитет 
„Св. Кирил и 
Методиј”-
Скопје,
Технолошко-
металуршки 
факултет

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар

Подрачје Поле Област
Техничко-технолошки науки Биотехнологија Ензимско 

инженерство
7 Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор

Подрачје Поле Област
Биолошки науки Наука за храна -Нутриционизам

-Друго
8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи
и звањето во кое е избран и во 

Институција
Звање во кое е избран и

област
Технолошко-технички факултет Велес Вонреден професор
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која област

Област: 
-Прехранбено 
инженерство 
- Нутриционизам
- Друго

9.
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / 
институција

1.
Суровини во прехранбената индустрија Прехранбена технологија и 

биотехнологија / ТТФ-Велес 
Нутриционизам / ТТФ-Велес

2. Познавање на исхрана 2 Нутриционизам / ТТФ-Велес

3. Принципи на биотехнолошко инженерство Прехранбена технологија и 
биотехнологија / ТТФ-Велес

4. Процеси на подготовка на храна Нутриционизам / ТТФ-Велес

5. Процеси на преработка и конзервирање на храна Прехранбена технологија и 
биотехнологија / ТТФ-Велес

6. Технологија на алкохолни ферментациони производи Прехранбена технологија и 
биотехнологија / ТТФ-Велес

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. 
број Наслов на предметот

Студиска програма / 
институција

1.
Процесирање  на  храна  со  задржан  оптимален
нутритивен квалитет

Нутриционизам (двегодишни 
студии / ТТФ-Велес

2. Методи за процена на квалитет на исхраната
Нутриционизам / ТТФ-Велес

3. Биоактивни компоненти во храната
Нутриционизам / ТТФ-Велес

4. Одбрани поглавја од прехранбена технологија и 
биотехнологија

Управување со квалитет и 
безбедност на храна / ТТФ-
Велес

5. Функционална храна
Нутриционизам  и Управување 
со квалитет и безбедност на 
храна / ТТФ-Велес

6. Квалитет и безбедност на храна (напредно ниво)
Нутриционизам и Управување 
со квалитет и безбедност на 
храна / ТТФ-Велес

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води  на третиот циклус на студии
Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / 
институција

1. Функционална и нова храна
Иновативни технологии за 
храна и нутриционизам / ТТФ-
Велес

2. Достигнување во науката за храна и нутриционизмот
Иновативни технологии за 
храна и нутриционизам / ТТФ-
Велес

3. Иновативни технологии минимално процесирање на 
храна

Иновативни технологии за 
храна и нутриционизам / ТТФ-
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Велес

4. Трендови во биотехнолошкото инженерство
Иновативни технологии за 
храна и нутриционизам / ТТФ-
Велес

5. Исхрана, остеопороза и здраво стареење
Иновативни технологии за 
храна и нутриционизам / ТТФ-
Велес

10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Ред. 
број Автор Наслов Издавач / година

1.

D. Daniloski, A. Trajkovska 
Petkoska, K. Galić, M. Ščetar, 
M. Kurek, R. Vaskoska, T. 
Kalevska, D. Nikolovska 
Nedelkoska

The effect of barrier properties of 
polymeric films on the shelf-life of 
vacuum packaged fresh pork meat

Meat Science,
Vol.  158,  2019,
107880
IF: 5.209
https://
www.sciencedirect.
com/science/
article/abs/pii/
S03091740183069
09

2.

Kunová S., Ivanišová E., 
Žiarovská J., Zamiešková L., 
Felšöciová S., Trajkovska 
Petkoska A., Nikolovska 
Nedelkoska D., Kačániová M. 
(2020).

Differences between microbiota, 
phytochemical, antioxidant profile and
DNA fingerprinting of Cabernet 
Sauviдnon grape from Slovakia and 
Macedonia 

Potravinarstvo 
Slovak Journal of 
Food Sciences, 14, 
945–953, 2020
https://
potravinarstvo.com/
journal1/
index.php/
potravinarstvo/
article/view/1353

3.

Nikolovska Nedelkoska D., 
Kalevska T., Atanasova-
Pancevska N., Karadelev M., 
Uzunoska Z., Kungulovski Dz. 
(2019).

Evaluation  of  bactericidal  activity  of
selected  wild  macrofungi  extracts
against Escherichia coli

Journal of 
Agriculture and 
Plant Sciences, 17 
(2), 53-57, 2019

4.
D. Nikolovska Nedelkoska, T. 
Tefova, Z. Uzunoska

Dietary calcium intake and bone 
mineral density among Macedonian 
women

Ukrainian Journal 
of Food Science, 
Vol. 6 (2) pp. 225-
235, 2018

5.
D. Nikolovska Nedelkoska, N.
Atanasova-Pancevska, M. 
Karadelev, Dz. Kungulovski

Bactericidal activities of selected 
macrofungi extracts against 
Staphylococcus aureus
ISSN / eISSN  0352-4906
(Web of Science Master Journal list)

Matica Srpska 
Journal for natural 
sciences, No 133, 
pp. 193-200, 2017

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. 
број Автор Наслов

Издавач / 
година

1. проект поддржан од 
Министерство за локална 
самоуправа и Швајцарска 
агенција за развој и соработка - 

Формирање на Прехранбено-
технолошки центар за развој на 
иновативни продукти, координатор

2020-2021
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Грантовата шема за „Одржлив и 
инклузивен рамномерен 
регионален развој“

2. supported by European Food 
Safety Authority, EFSA

Support to national dietary surveys in 
compliance with EU menu methodology 
(6th support) - The children's survey

2018-2019

3. COST action  CA15136 

EUROCAROTEN  - European network 
to advance carotenoid research and 
applications in agro-food and health;
(истражувачки престој на Karl-
Franzens University- Грац, Австрија)

2017-2020

4. INTERREG Balkan-Mediterranean
project

BAS - Stimulating citizens participation 
to recycle processes through the 
implementation of benefits systems

2017-2020

5. Lifelong Learning Programme, 
LLP

iTeach- Improving teaching effectiveness 
in chemical engineering education 
(participant on a focus дroup-academics 
in Macedonia)

2013-2016

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)

Ред. 
број Автор Наслов Издавач / година

1. Nakov G., Nikolovska 
Nedelkoska D., Necinova Lj. 

Influence of harvesting year and 
storage conditions of the Vranec 
wine: physico-chemical 
characteristics

LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 
2014 ISBN-13: 
978-3659525940

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. 
број Автор Наслов Издавач / година

1.
Kalevska T., Nikolovska 
Nedelkoska D., Stamatovska 
V., Jankuloska V., Nakov Gj.

Functional characteristics of food 
of animal origin. 

Proceedings of 
University of Ruse, 
volume 59, book 10.2. 
(2020)
SAT-ONLINE-P-2-
BFT(R)-10

2. Jankuloska V., Kalevska T., 
Nikolovska  Nedelkoska D.

Components in vegetable oils as 
ingredients of functional foods. 

Knowledge International
Journal 40 (3), 579-584 
(2020)
(indexed in EBSCO)

3.
S. Martinovski, T. Kalevska, 
D. Nikolovska Nedelkoska, A.
Naseska Ilijoska.

Nutritive  marketing  with  special
description of social networks as
a marketing tool. 

Knowledge International
Journal, Vol. 34.1, pp. 
175-180 (2019)  
(indexed in EBSCO)

4.

D. Nikolovska Nedelkoska, N.
Atanasova-Pancevska, M. 
Karadelev, Z. Uzunoska, Dz. 
Kungulovski.

Antibacterial activities of some 
wild mushroom extracts against 
Pseudomonas aeruдinosa

Journal of Agricultural, 
Food and Environmental
Sciences, Vol. 72 (3), 
pp. 67-72 (2018) 
ISSN 2545-4315

5.
Z. Uzunoska, T. Kalevska, V. 
Stamatovska, D. Nikolovska 
Nedelkoska, N. Trajceska, D. 
Belichovska, K. Belichovska

Frequent milk and dairy products 
consumption has a positive 
impact on bone mineral density 
of Macedonian women over age 
of 50

Food and Environment 
Safety, Vol. XVII, Issue 
2, pp. 213-223 (2018)

6. D. Nikolovska Nedelkoska, S. Development of a Food Journal of Hyдienic 
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Martinovski, A. Nikolovska
Frequency Questionnaire to 
Assess the Dietary Intake of a 
Phytate in the Urban Macedonian
Population 

Enдineerinд and 
Desiдn, Vol. 19 pp. 11-
14 (2017)

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1 Додипломски работи 16
11.2 Магистерски работи 1 (реализирана), 2 (во тек на изработка)
11.3 Докторски работи 2 (во тек на изработка)

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. 
број

Автор Наслов Издавач / година

1.

D. Daniloski, A. Trajkovska 
Petkoska, K. Galić, M. Ščetar, 
M. Kurek, R. Vaskoska, T. 
Kalevska, D. Nikolovska 
Nedelkoska

The effect of barrier properties 
of polymeric films on the shelf-
life of vacuum packaged fresh 
pork meat

Meat Science,
Vol. 158, 2019, 107880
IF: 5.209
https://
www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/
S0309174018306909

2.

Kunová S., Ivanišová E., 
Žiarovská J., Zamiešková L., 
Felšöciová S., Trajkovska 
Petkoska A., Nikolovska 
Nedelkoska D., Kačániová M.

Differences between microbiota,
phytochemical, antioxidant 
profile and DNA fingerprinting 
of Cabernet Sauviдnon grape 
from Slovakia and Macedonia 

Potravinarstvo Slovak 
Journal of Food 
Sciences, 14, 945–953, 
2020
https://
potravinarstvo.com/
journal1/index.php/
potravinarstvo/article/
view/1353

3.

Nikolovska Nedelkoska D., 
Kalevska T., Atanasova-
Pancevska N., Karadelev M., 
Uzunoska Z., Kungulovski Dz.

Evaluation of bactericidal 
activity of selected wild 
macrofungi extracts against 
Escherichia coli

Journal of Agriculture and
Plant Sciences, 17 (2), 53-
57, 2019

4.
D. Nikolovska Nedelkoska, 
N. Atanasova-Pancevska, M. 
Karadelev, Dz. Kungulovski

Bactericidal  activities  of
selected  macrofungi  extracts
against Staphylococcus aureus

Matica Srpska Journal for
natural sciences, No 133, 
pp. 193-200, 2017
ISSN / eISSN  0352-4906

5.

D. Nikolovska Nedelkoska, 
N. Atanasova-Pancevska, M. 
Karadelev, Z. Uzunoska, Dz. 
Kungulovski.

Antibacterial activities of some 
wild mushroom extracts against 
Pseudomonas aeruдinosa

Journal of Agricultural, 
Food and Environmental 
Sciences, Vol. 72 (3), pp. 
67-72, 2018 
ISSN 2545-4315

Markovik G., Knights V., 
Nikolovska Nedelkovska D.,  
Damjanovski D.

Statistical  analysis  of  results  in
patients applying the sustainable
diet indicators

Journal of Hygienic 
Engineering and Design, 
Vol. 30, pp. 35-39, 2020

6.

T. Kalevska, D. Nikolovska 
Nedelkoska, V. Stamatovska, 
Z. Uzunoska, S. Martinovski, 
V. Jankuloska

Evaluation of the quality of raw
milk for yogurt production

Journal of Agriculture and
Plant Sciences, JAPS, Vol
17, No. 1, pp. 105-111, 
2019

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
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 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. 
број

Автор Н     Наслов Издавач / година

1.

D. Daniloski, 
A.Trajkovska Petkoska,
K. Galić, M. Ščetar, M. 
Kurek, R. Vaskoska, T. 
Kalevska, 
D. Nikolovska 
Nedelkoska

The effect of barrier properties of 
polymeric films on the shelf-life of 
vacuum packaged fresh pork meat

ISSN / eISSN: 0309-1740 / 1873-4138
 (Web of Science Master Journal list)

Meat Science,
Vol. 158, 2019, 107880
IF: 5.209
https://
www.sciencedirect.com/
journal/meat-science/
vol/158/suppl/C

2.

Kunová S., Ivanišová E.,
Žiarovská J., 
Zamiešková L., 
Felšöciová S., 
Trajkovska Petkoska A.,
Nikolovska 
Nedelkoska D., 
Kačániová M.

Differences between microbiota, 
phytochemical, antioxidant profile and 
DNA fingerprinting of Cabernet 
Sauviдnon grape from Slovakia and 
Macedonia 

Potravinarstvo Slovak 
Journal of Food 
Sciences, 14, 945–953, 
2020
https://
potravinarstvo.com/
journal1/index.php/
potravinarstvo/article/
view/1353

3.

D. Nikolovska 
Nedelkoska, N. 
Atanasova-Pancevska, 
M. Karadelev, Dz. 
Kungulovski

Bactericidal  activities  of  selected
macrofungi  extracts  against
Staphylococcus aureus

ISSN / eISSN:  0352-4906 / 2406-0828
(Web of Science Master Journal list: 
Zbornik Matsitse srpske za prirodne 
nauke)

Matica Srpska Journal 
for natural sciences, No 
133, pp. 193-200, 2017

12.3
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години

Ред. 
број

Автор     Наслов на трудот Меѓународенсобир/
конференција

Година

1.
D. Nikolovska 
Nedelkoska, B. 
Winklhofer-Roob, J. 
Roob

Update on 
EUROCAROTEN 
Database. 
(oral presentation)

EUROCAROTEN 
Workshop and 
5th MC & 2nd WG 
meeting, Valencia, Spain

2018

2.

D. Nikolovska 
Nedelkoska, 
T.Kalevska, N. 
Atanasova-Pancevska, 
M. Karadelev, Z. 
Uzunoska, Dz. 
Kungulovski

Evaluation of bactericidal 
activity of selected wild 
macrofungi extracts 
against Escherichia coli.
Journal of Agriculture and 
Plant Sciences, JAPS, Vol 
17, No. 2, 2019

2nd International Meeting 
Agriscience and Practice, 
Stip,  Republic of North 
Macedonia

2019

3.

T. Kalevska, D. 
Nikolovska 
Nedelkoska, V. 
Stamatovska, Z. 
Uzunoska, S. 
Martinovski, V. 
Jankuloska

Evaluation of the quality of 
raw milk for yogurt 
production

2nd International 
Meeting Agriscience 
& Practice (ASP 
2019). Stip, 
Republic of North 
Macedonia

2019

4. S. Martinovski, T. 
Kalevska, D. 
Nikolovska 
Nedelkoska, A. Naseska
Ilijoska.,

Nutritive marketing with 
special description of social

networks as a marketing 
tool

22nd  International 

2019
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conference, Power 
of knowledge. 
Kavala, Greece, 
11-13.10.2019.

5.

V. Jankuloska, T. 
Kalevska, D. 
Nikolovska Nedelkoska

Components in vegetable 
oils as ingredients of 
functional foods. 26th International 

Scientific Conference, 
The teacher of the future. 
Budva, 
26.06.2020 (online)

2020

6.

T. Kalevska, D. 
Nikolovska 
Nedelkoska,  V. 
Stamatovska, V. 
Jankuloska, G. Nakov

Functional characteristics 
of food of animal origin

59th Science Conference 
of Ruse University, 
Bulgaria, 
6.11-7.11.2020 

2020

7.

T. Kalevska, 
M. Kosteska,
S. Martinovski
V. Stamatovska, D. 
Nikolovska Nedelkoska

Analysis of the state of the 
HACCP system in the
Dairy industry in RNM

I International 
Scientific Conference Th
e Role of Higher 
Education in Society 
Advancement - REAS, 
Ohrid, Republic of North 
Macedonia. September 
24-26, 2021

2021

8.

D. Nikolovska 
Nedelkoska, N. 
Atanasova-Pancevska, 
M. Karadelev, Dz. 
Kungulovski

Bactericidal activities of 
selected macrofungi 
extracts against 
Staphylococcus aureus

6th international scientific 
meeting: Mycology, 
mycotoxicology and 
mycoses, Novi Sad, 
Serbia

2017

9.

S. Rimac Brnčić, J. 
Gajdoš Kljusurić, D. 
Nikolovska 
Nedelkoska, V. Antoska
Knights, M. Badanjak 
Sabolović

Functional food awareness 
and perceptions among 
Croatian and Macedonian 
university students: 
differences by country of 
residence and faculty of 
study.

10th International 
Scientific and 
Professional Conference 
“With food to health”, 
Osijek, Croatia

2017
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Прилог бр.4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Викторија Стаматовска

2. Дата на раѓање 12.07.1974

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 2015

Факултетот за 
земјоделски   
науки и храна - 
Скопје

Магистер на технички науки 2006

Технолошко-
металуршки 
факултет-Скопје

Дипломиран инженер технолог 
1999

Технолошко-
металуршки 
факултет-Скопје

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер

Подрачје Поле Област
Технолошко-технички науки (2) Хемиска 

технологија 
Органска хемиска
технологија- 
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(210) друго  (21011)
7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор
Подрачје Поле Област

Биотехнички науки (4) Прехранбена
технологија
(414)

Прехранбено 
инженерство 
(41400) и Друго 
(41403). 

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 

Технолошко-технички факултет- 
Велес

Вонреден професор д-р
Прехранбено инженерство 
(41400), Нутриционизам 
(41401) и Друго (41403). 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Технологија на производство на 
брашно и производи од брашно

Прехранбена технологија и биотехнологија ПБ/ / 
TTФ-Велес

2. Технологија на овошје и зеленчук ПБ/ TTФ-Велес
3. Технологија на шеќер и кондиторски 

производи
ПБ/ TTФ-Велес

4. Храна и култура ПБ/ Нутриционизам/ TTФ-Велес
5. Зачини и лековити растенија ПБ/ Нутриционизам/ TTФ-Велес
6. Технологија на храна од 

неживотинско потекло
Нутриционизам/ TTФ-Велес

7.
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Квалитет и безбедност на храна 
(напредно ниво)

Управување со квалитет и безбедност на храната 
и Нутриционизам / TTФ-Велес

2. Oдбрани поглавја од технологијата на 
храна и нова храна

Нутриционизам / TTФ-Велес

3. Системи за управување со безбедност 
и квалитет на храна

Управување со квалитет и безбедност на 
храната / TTФ-Велес

4. Функционална храна Нутриционизам и Управување со квалитет и 
безбедност на храната / TTФ-Велес

5. Одбрани поглавја од прехранбената 
технологија и биотехнологија

Управување со квалитет и безбедност на 
храната / TTФ-Велес

6. Следливост на храна и автентичност Управување со квалитет и безбедност на 
храната / TTФ-Велес

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Функционална  и нова храна Иновативни  технологии  за  храна  и
нутриционизам/ TTФ-Велес

2. Современи  технологии  на  храна  од
растително и животинско потекло

Иновативни  технологии  за  храна  и
нутриционизам/ TTФ-Велес

3. Органска,  квалитетна  и  безбедна
храна

Иновативни  технологии  за  храна  и
нутриционизам/ TTФ-Велес

4. Примена на алтернативни засладувачи
во прехранбени технологии

Иновативни  технологии  за  храна  и
нутриционизам/ TTФ-Велес
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10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1
.

Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач /  година

1. Nakov G., Dimov I.,
Taneva I. & 
Stamatovska V. 

Influence od sucrose and barley flour on some 
physical, texture and sensory characteristics of 
cookies.

Materials Science 
and Engineering 
1031 (2021) 
012110. Abstracting
and indexing: 
Scopus.

2. Nakov Gj., 
Stamatovska V., 
Jukić M., Necinova 
Lj., Ivanova N., 
Šušak A.  & 
Komlenić K.D.

Beta glucans in biscuits enriched with barley flour
made with different sweeteners. 

Journal of Hygienic 
Engineering and 
Design, 26, 88-92, 
2019. 

3. Karakashova Lj., 
Josifovski Z., 
Babanovska-
Milenkovska F., 
Stamatovska V. & 
Durmishi N.,

Impact of solar drying on nutritional properties of 
certain varieties of green beans.

International 
Journal of Food 
Technology and 
Nutrition, 1(1-2),  9-
13, 2018.

4. Stamatovska V., 
Karakasova Lj., 
Babunovska-
Milenkovska F., 
Nakov Gj., 
Blazevska T. & 
Durmishi N.,

Production and characterization of plum jams with
different sweeteners. 

Journal of Hygienic 
Engeneering and 
Desing, 19, 67-77, 
2017.

5. Stamatovska V., 
Kalevska T., 
Menkinoska M., 
Nakov Gj., 
Uzunoska Z. & 
Mitkova L.

Correlations between quality of flour T-500 
characteristics and bread volume. 

Journal Food and 
Environment Safety 
of Suceava 
University, Food 
Engineering, XV(1),
46 – 54, 2016.

10.2
.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Бро
ј

Автори Наслов Издавач / 
година

1. TEMPUS проект FOODLINKS 

Improving Academia-Industry links in food safety and quality
(158714-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPHES) 

2010 - 2013

2. Production  and  research  of  biscuits  as  functional  food;
Разработване  и  анализ  на  функционални  сладкарски
бисквити  –  финансиран  от  фонд  "НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ",  Русенски  университет  "Ангел
Кънчев", Bulgaria.

2016 -2017

3. Production  and  research  of  biscuits  as  functional  food,
Part  II;  Разработване  и  анализ  на  функционални
сладкарски  бисквити  II  ЧАСТ  -  финансиран  от  фонд
"НАУЧНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ",   Русенски  университет
"Ангел Кънчев", Bulgaria.

2017-2018
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4. Development and research of barley-enriched functional
biscuits-  финансиран  от  фонд  "НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ",   Русенски  университет  "Ангел
Кънчев", Bulgaria.

2018 -2019

5. Възможности  за  използване  на  биопротектори,  при
получаване  на  функционални  храни -  Научно
Изследователски  Проект  при  Тракийски  университет  -
Стара Загора, Факултет "Техника и технологии" – Ямбол,
Bulgaria.

2019-2020

10.3
.

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / 
година

1.
2.
3.

10.4
.

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / 
година

1. Temkov M., 
Velickova E., 
Stamatovska 
V. & Nakov G.

Consumer perception of food waste management and 
incorporation of grape pomace powder in cookies.

Scientific 
Papers Series 
Management, 
Economic, 
Engineering in 
Agriculture 
and Rural 
Development 
21 (1), 753-
762, 2021.
(cited in WoS).

2. Stamatovska 
V., Nakov Gj., 
Uzunoska Z., 
Kalevska T. & 
Menkinoska M.

Potential use of some pseudocereals in the food  industry. Applied 
Researches in 
Technics, 
Technologies 
and Education,
6(1), 54 -61, 
2018.

3. Nakov Gj., 
Stamatovska 
V., Ivanova N.,
Damyanova S., 
Godjevargova 
Tz. & Koceva 
K. D.,

Psycochemical characteristics of functional biscuits and in 
vivo determination of glucose in blood after consumption of 
functional biscutis.

Journal of 
Hygienic 
Engineering 
and Desing, 
22, 25-32, 
2018.

4. Stamatovska 
V., Uzunoska 
Z., Kalevska 
T., Nakov Gj. 
& Antovska A.

Dietary habits of a part of the population in the Republic of 
Macedonia.

Proceedings of 
University of 
Ruse, 56(10.2),
15-23, 2017.

5. Stamatovska 
V., Nakov Gj., 
Kalevska T., 
Uzunoska Z.  
&Saveski A.

Characteristics of biscuits with acacia gum. Proceedings/
12th 
Symposium 
“Novel 
Technologies 
and Economic 
Development”,
University of 
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Niš, Faculty of 
Technology, 
Leskovac, 64-
73, 2017.

11
. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  
11.1. Дипломски работи 33
11.2. Магистерски работи 3 ментор / 1 коментор
11.3. Докторски дисертации   

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1
.

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1. Stamatovska V., 
Nakov Gj., 
Pavlovska G., 
Jukić M., Dimov 
I., Taneva I. & 
Komlenić K.D. 

Production of biscuits with inulin and determination
of their characteristics.

Journal of Hygienic 
Engineering and 
Design, 27, 102-
107, ISSN 1857- 
8489, 2019. 
(indexed in 
SCOPUS)

2. Nakov Gj., Jukić 
M.,  Vasileva N., 
Stamatovska V.,  
Dimov I. & 
Komlenić K.D.

The influence of different sweeteners on in vitro 
starch digestion in biscuits with wheat flour and 
whole barley flour.

Scientific Study & 
Research Chemistry
& Chemical 
Engineering, 
Biotechnology, 
Food Industry, 20 
(1), 053-062, 2019. 
(indexed in 
SCOPUS; Web of 
Science)

3. Dimov I., Petkova 
N., Nakov Gj., 
Taneva I., Ivanov 
I. & Stamatovska 
V.

Improvement of antioxidant potential of wheat 
flours and breads by addition of medicinal plants. 

Ukrainian Food 
Journal, 7(4), 671-
681, 2018
(indexed in Web of 
Science; EBSCO)

4. Dimov I. &  
Stamatovska V.

Physical characteristics of functional biscuits 
enriched in einkorn flakes.

Ukrainian Journal of
Food Science, 6(1), 
13-19, 2018
 (indexed in 
EBSCO, Index 
Copernicus)

5. Stamatovska V., 
Karakasova Lj., 
Nakov Gj., 
Kalevska T., 
Menkinoska M. & 
Blazevska T. 

Examination of the pomological characteristics and 
the presence of heavy metals in the peach cultivar 
“Cresthaven“ from Republic of Macedonia.

Scientific Papers. 
Series B. 
Horticulture, 
University of 
Agronomic 
Sciences and 
Veterinary 
Medicine of 
Bucharest, 
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Romania, LXI, 81-
86, 2017. (indexed 
in Web of Science) 

6. Stamatovska V., 
Karakasova Lj., 
Uzunoska Z., 
Kalevska T., 
Pavlova V., Nakov
Gj. & Saveski A. 

Sensory characteristics of peach and plum jams 
with different sweeteners.

Journal Food and 
Environment Safety 
of Suceava 
University, Food 
Engineering, 16(1), 
13-20. 2017.
(indexed in EBSCO;
Index Copernicus)

12.2
.

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / 
година

1. Nakov Gj., 
Andrea B., 
Hidalgo A., 
Ivanova N., 
Stamatovska
V. & Dimov 
I.

Effect of grape pomace powder addition on chemical, 
nutritional and technological properties of cakes.

LWT - Food 
Science and 
Technology, 
134, 109950, 
2020. (Impact 
factor: 4.006 
/2020, 
Abstracting 
and indexing: 
Scopus)

2. Nakov Gj., 
Andrea B., 
Ivanova N., 
Dimov I. & 
Stamatovska
V.

The effect of einkorn (Triticum monococcum L.) whole meal 
flour addition on physico-chemical characteristics, biological 
active compounds and in vitro starch digestion of cookies.

Journal of 
Cereal Science,
83, 116–122, 
2018.
(Impact factor: 
2.302/2017, 
2.452/2018; 
Abstracting 
and indexing: 
Scopus, Web 
of Science)

12.3
.

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години

Ред. 
број

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ конференција Година

1. Nakov Gj., 
Dimov I., 
Taneva I. & 
Stamatovska
V.

Influence of sucrose and 
barley flour on some 
physical, texture and 
sensory characteristics of 
cookies.

https://
iopscience.iop.org/
article/10.1088/1757-
899X/1031/1/012110

International Conference on Technics, 
Technologies and Education ICTTE 
2020, November 04-06, Faculty of 
Technics and Technologies of Yambol,
Trakia University of Stara Zagora, 
Bulgaria.
https://ictte.eu/food-science-and-
technologies/

2020

2 Stamatovska
V., Nakov Gj.
& 
Karakasova 
Lj.

Sensory evaluation and 
overall acceptance of 
raspberry jam with 
different sweeteners.
http://conf.uni-ruse.bg/

58-th ANNUAL SCIENTIFIC 
CONFERENCE of Angel Kanchev 
University of Ruse and Union of 
Scientists – Ruse Conference with 

2019
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http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/Booklet%20SC'19.pdf
https://ictte.eu/food-science-and-technologies/
https://ictte.eu/food-science-and-technologies/
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1031/1/012110
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1031/1/012110
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1031/1/012110


bg/docs/Booklet
%20SC'19.pdf

international interest, November 01 – 
02, Razgrad, Bulgaria. 
Sessions Schedule & Abstracts, 430.

3 Stamatovska
V., Nakov 
Gj., 
Pavlovska G.,
Jukić M., 
Dimov I., 
Taneva I. & 
Koceva K. D.

Production of biscuits 
with inulin and 
determination of their 
characteristics. 
https://
www.researchgate.net/
publication/
339898414_Production_o
f_biscuits_with_
inulin_and_determination
_of_their_
characteristics

Conference on Food Quality and 
Safety Health and Nutrition - 
282282NUTRICON 2018, June 13-15,
Ohrid, Macedonia, Book of abstracts, 
118-119.

2018

4 Stamatovska
V., Nakov 
Gj., 
Karakasova 
Lj., 
Babunovska-
Milenkovska 
F., Kalevska 
T. & 
Jankuloska V.

Change of anthocyanins 
content during production 
of jam from different 
species of fruit.

https://bib.irb.hr/datoteka/
974186.Proceedings_of_9
th_International_Congress
.pdf

9th International CONGRESS of Food
Technologists,  Biotechnologists  and
Nutritionists,  October  03-05,  Zagreb,
Croatia, Proceeding, 17-21.

2018

5 Stamatovska
V., Nakov 
Gj., Dimov I. 
Taneva I., 
Kalevska T. 
& Uzunoska 
Z.

The changes in colour of 
biscuits during baking 
depending on time and 
different proportion of 
barley flour.

https://conferences.ubt-
uni.net/2018/wp-content/
uploads/2018/09/
ICFST.pdf

6th UBT Annual International 
Conference, International Conference 
for Food Science and Technology, 
October 27-29, Durrës, Albania, Book 
of abstracts, 282.

2017
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https://www.researchgate.net/publication/
https://www.researchgate.net/publication/
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http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/Booklet%20SC'19.pdf
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Прилог 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме         Доцент д-р Татјана Блажевска
2. Дата на раѓање       05.01.1973
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  

2016 Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје, Факултет за 
земјоделски науки и храна, 
Скопје

Магистер по
екологија и
заштита на
животната
средина

2005 Југозападен
Универзитет
,,Неофит Рилски“
Благоевград,
Бугарија,
Природно математички
факултет, Бугарија

Дипломиран
инжињер по
биологија

1999 Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје, 
Природноматематички факултет, 
Скопје

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер

Подрачје Поле Област
1.Природно 
математички 
науки 

102 биологија 10205 Екологија 
10210Микробиологија 10215 
Друго

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор

Подрачје Поле Област
4 
Биотехнички  
науки

414 
Прехранбена 
технологија

41401 Нутриционизам 
41402Микробиологија 414 03 
друго
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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, Технолошко-
технички факултет, 
Велес

Доцент д-р 
41401 Нутриционизам 
414 02 Микробиологија 
414 03 друго

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Прехранбена микробиологија ПБ, Нутриционизам
2. Технологија на вода и отпадна 

вода
ПБ, Нутриционизам

3. Заштита на животната средина ПБ
4. Основи на диетотерапија Нутриционизам
5. Угоеност и недохранетост Нутриционизам
6.

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Нутритивни аспекти на 
состојките на храната

Управување и безбедност на храна и 
Нутриционизам - двегодишна студиска програма 
TTФ-Велес

2. Прехранбена микробилогија Управување и безбедност на храна / 
Нутриционизам - двегодишна студиска програма 
TTФ-Велес

3. Нутритивна физиологија Нутриционизам - двегодишни
студии/ TTФ-Велес

4.
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Значење и улога на водата како 
незаменлив природен ресурс

Иновативни технологии за храна и нутриционизам /
ТТФ-Велес

2. Микробиологија на храна Иновативни технологии за храна и нутриционизам /
ТТФ-Велес

3. Нутриција и кардиоваскуларни 
болести

Иновативни технологии за храна
и нутриционизам / ТТФ-Велес

4. Исхрана, остеопороза и здраво 
стареење

Иновативни технологии за храна и нутриционизам /
ТТФ-Велес

10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Ред. 
број

Автори Наслов Издавач /  година
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1. G Cilev,L Kocoski,S 
Stojanovski, T Blazevska, 
K Uzunova, N Dimovska

Milk fever (paresis 
puerperalis) - nutrition 
problem or metabolic 
disease in intensive and 
extensive conditions of 
breeding of high dairy 
cows in radovish region - 
North Macedonia.

Veterinary medicine and 
animal husbandry
and agrarian sciences, 2020  
Volume X, Number 4

2. Tatjana Blazhevska, 
Vjekoslav Tanaskovik, 
Ordan Čukaliev, Valentina 
Pavlova, Мarija 
Меnkinoska, Zora 
Uzunoska

Physical-chemical 
properties of water in Crna
River in the Pelagonia 
Region,,

International scientific journal ,
Journal of agricultural, food 
and environmental science. 
Vol.72, No 1, 2018 ISSN2545-
4315.

3. Tatjana Blazhevska, 
Мarija Меnkinoska, 
Valentina Pavlova, 
Viktorija Stamatovska, 
Goce Cilev, Saso 
Stojanovski, Nina 
Dimovska

 Microbiological 
characteristics and 
hygienic-sanitary aspect of
the water from Crna River 
in the Pelagonija region-
North Macedonia

Почвознание агрохимия и 
екология, 55, 1/2021 
Bulgarian Journal of Soil 
Science Agrochemisty and 
Ecology, 

4. Tatjana Blazhevska, 
Marija Menkinoska,Gjore 
Nakov, Nastya Ivanova, 
Vinko Stanoev

The influence of industrial 
and facial water on the 
fifth channel situation in 
the City of Bitola,,

PROCEEDINGS OF 
UNIVERSITY OF RUSE – 
2018,  Volume 57, book 10.2 
Biotechnologies and food 
technologies ISSN 1311-3321 
(print) ISSN 2535-1028 (CD-
ROM) ISSN 2603-4123

5. Marija Menkinoska, 
Tatjana Blazhevska 
Viktorija Stamatovska 
Vinko Stanoev

,,Determination of 
rheological properties with
farinograf and extensigraf 
of bio-fortified flour,,

PROCEEDINGS OF 
UNIVERSITY OF RUSE – 
2018  Volume 57, book 10.2

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / 
година

1. Технолошко-технички 
факултет, Велес

Stimulating citizens participation to 
recycle processes through the 
implementation of benefits systems 
(Benefit As You Safe –BAS) Interreg 
BalkanMediterranean (BAS)

2017-2019

2. Центар за истражување, 
развој и континуирано 
образование ЦИРКО 
ДООЕЛ – Скопје.
           

Изработка на Основен ревидентен 
проект за 
 прифаќање, транспорт,  пречистување 
и испуштање на технолошки, фекални и
атмосверски води од РЕК Битола.

2018

3. Технолошко-технички 
факултет, Велес

FOODLINKS
(JP- (158714-2009) 2010-2012

4.
5.
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10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1.
2.
3.
4.
5.

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

Автори Наслов Издавач / година

1.
2.
3.
4.
5.
6.

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  
11.1. Дипломски работи 16
11.2. Магистерски работи 1
11.3. Докторски дисертации /

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1. Tatjana Blazhevska, Мarija 
Меnkinoska, Valentina 
Pavlova, Viktorija 
Stamatovska, Goce Cilev, 
Saso Stojanovski, Nina 
Dimovska

 Microbiological 
characteristics and 
hygienic-sanitary aspect 
of the water from Crna 
River in the Pelagonija 
region-North Macedonia

Почвознание агрохимия и 
екология, 55, 1/2021 
Bulgarian Journal of Soil 
Science Agrochemisty and 
Ecology, 55, 1/2021

2. Tatjana Blazhevska, Мarija 
Меnkinoska, Valentina 
Pavlova, Zora Uzunoska,Nina 
Dimovska  

,,The content of 
inorganic nitrogen in the
water from the fifth 
channel near the city of 
Bitola,,

JOURNAL OF 
AGRICULTURE AND 
PLANT SCIENCES, JAPS, vol
17, no. 1, 2019 UDC: 
628.193:546.175(497.774) 
Original scientific paper  In 
print: ISSN 2545-4447 On line:
ISSN 2545-4455
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3. Saso Stojanovski, Goce Cilev,
Blagica Trajanoska, Tatjana 
Blazhevska,

Investigation of the 
Proteolytic Potential of 
Isolates of the Genus 
Lactobacillus Obtained 
from Homemade 
Bulgarian Cow, Sheep, 
Buffalo yoghurt and 
lactic acid products, for 
the Hydrolysis of Whey 
Proteins using Tris-
Tricine-SDS Polyacrylic
Amide Gel 
Electrophoresis,,

Bulgarian Journal of Animal 
Husbandry Vol 58, No 2, 
58(2)53-65  2020 (indexed in 
EBSKO).

4. Tatjana Blazhevska, V. 
Pavlova, V. Stanoev, M. 
Menkinoska, Z. Uzunoska, M.
Sivakova

The quality of drinking 
water in the 
Municipality of Veles, V
International Congress 
“Engineering, 
Environment and 
Materials in processing 
industry”,

Jahorina, Republic of Srpska, 
Bosnia and Herzegovina, 15-17
March 2017, 1530-1536.

5. Мarija Меnkinoska, Tatjana 
Blazhevska, Viktorija 
Stamatovska  

Comparison of the 
rheological 
characteristics of bio-
fortified flour obtained 
from soft wheat varieties
Treska and Radika

JOURNAL OF 
AGRICULTURE AND 
PLANT SCIENCES, JAPS, vol
17, no. 1, 2019 UDC: 
664.641.12.017 Original 
scientific paper  In print: ISSN 
2545-4447 On line: ISSN 
2545-4455

6. Zora Uzunoska,  Marija 
Menkinoska, Natalija 
Trajcheska, Tanja Blazevska,
Tatjana Kalevska,,

The   effect   of   
quercetin   on   diabetes  
complications

HORIZONS   
INTERNATIONALSCIENTIF
IC   JOURNAL   Series   B   
Natural   Sciences   and   
Mathematics,   Engineering   
andTechnology, 
Biotechnology, Medicine and 
Health Sciences Year XIII 
Volume 6 March 2020 Bitola   
ISSN  1857-9892  DOI 
10.20544/HORIZONS.B.05.1.2
0.P01   UDC:  616.379-008.64-
06-085.27

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1.
2.

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
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Ред. 
број

Автори Наслов на 
трудот

Меѓународен собир/ 
конференција

Година

1. Tatjana Blazhevska, 
Мarija Меnkinoska, 
Valentina Pavlova, Zora 
Uzunoska,Nina 
Dimovska  

,,The 
content of 
inorganic 
nitrogen in 
the water 
from the 
fifth 
channel 
near the 
city of 
Bitola,,

JOURNAL OF 
AGRICULTURE AND 
PLANT SCIENCES, JAPS, 
vol 17, no. 1, 2019 UDC: 
628.193:546.175(497.774) 
Original scientific paper  In 
print: ISSN 2545-4447 On 
line: ISSN 2545-4455

2019

2. Tatjana Blazhevska, 
Marija 
Menkinoska,Gjore 
Nakov, Nastya Ivanova, 
Vinko Stanoev ,,The 
influence of industrial 
and facial water on the 
fifth channel situation in 
the City of Bitola

The 
influence of
industrial 
and facial 
water on 
the fifth 
channel 
situation in 
the City of 
Bitola

PROCEEDINGS OF 
UNIVERSITY OF RUSE -, 
volume 57, book 10.2 
Biotechnologies and food 
technologies ISSN 1311-3321 
(print) ISSN 2535-1028 (CD-
ROM) ISSN 2603-4123

2018

3. Tatjana Blazhevska, 
Vjekoslav Tanaskovik, 
Ordan Čukaliev, 
Valentina Pavlova, 
Мarija Меnkinoska, Zora
Uzunoska

Physical-
chemical 
properties 
of water in 
Crna River 
in the 
Pelagonia 
Region,,

International scientific journal ,
Journal of agricultural, food 
and environmental science. 
Vol.72, No 1, ISSN2545-4315.

2018

247



Прилог 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Везирка Јанкулоска
2. Дата на раѓање 13.02.1981
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
Високо образование

- Дипломиран 
професор по 
хемија

- Дипломиран 
инженер 
технолог – 
насока 
нутриционизам

1998

2018 

Универзитет “Св. Кирил и 
Методиј” Скопје
Природно – математички 
факултет, Институт по хемија 

Универзитет “Св. Климент 
Охридски” – Битола
Технолошко-технички 
факултет Велес

Магистериум

- Магистер на 
технички науки

2012 Универзитет “Св.Кирил и 
Методиј” - Скопје
Технолошко-металуршки 
факултет

Докторат 
- Доктор на 

биотехнички 
науки

2018 Универзитет “Гоце Делчев” 
Штип, Земјоделски  факултет

6. Подрачје Поле  Област
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Подрачје, поле и област
на научниот степен 
магистер

Техничко-технолошки 
науки

225 22500/225002/22504/22507

7. Подрачје, поле и област
на научниот степен 
доктор

Подрачје Поле Област
Биотехнички науки 402/414 40202/40209/41400/41401/4140

3
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

Технолошко-технички 
факултет Велес

Доцент
 41400/41401/41403

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. Нова храна Прехранбена технологија и 
биотехнологија
Нутриционизам / ТТФ-Велес

2. Загадувачи во прехранбена 
индустрија

Прехранбена технологија и 
биотехнологија
Нутриционизам / ТТФ-Велес

3. Зачини и лековити растенија Прехранбена технологија и 
биотехнологија
Нутриционизам / ТТФ-Велес

4. Вовед во прехранбена 
технологија и биотехнологија

Прехранбена технологија и 
биотехнологија
Нутриционизам / ТТФ-Велес

5. Технологија на масти и масла Прехранбена технологија и 
биотехнологија / ТТФ-Велес

6. Вовед во професија 
нутриционизам

Нутриционизам / ТТФ-Велес

7. Основи на токсикологија Нутриционизам / ТТФ-Велес
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Ред.
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Биоактивни компоненти во 
храната

Нутриционизам (двогодишни) / ТТФ- 
Велес

2. Хемиски опасности во храна Нутриционизам (едногодишни) / ТТФ- 
Велес
Нутриционизам (двогодишни) / ТТФ-
Велес

3. Функционална храна Нутриционизам (едногодишни) / ТТФ- 
Велес
Нутриционизам (двогодишни) / ТТФ-
Велес
Управување со квалитет и безбедност на 
храна / ТТФ - Велес

4. Масти и масла од одбрани 
култури

Управување со квалитет и безбедност на 
храна / ТТФ - Велес

5. Одбрани поглавја од технологија 
на храна и нова храна

Нутриционизам (двогодишни) / ТТФВ- 
Велес

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
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Ред.
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Резидуи од пестициди во храна од
различно потекло

Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам / ТТФ - Велес

2. Ладнo цедени масла Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам / ТТФ - Велес

3.
4.

10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1
.

Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач /  година

1. Vezirka Jankuloska, 
Gorica Pavlovska, Ilija
Karov

Assessment of adults 
and children exposure
to pesticide residues 
through apple 
consumption 

Journal of Hygienic Engineering
and Design, (2020), 33, 34-40.

2. Vezirka Jankuloska, 
Tatjana Kalevska, 
Daniela Nikolovska 
Nedelkoska

Components in 
vegetable oils as 
ingredients of 
functional foods

Knowledge International 
Journal, (2020), 40.3, 579-584. 

3. Vezirka Jankuloska, 
Ilija Karov, Gorica 
Pavlovska, Gjore 
Nakov, Midhat Jašić

Evaluation of 
fungicide residues in 
apples and their 
impact on food safety

Food in Health and Disease, 
scientific-professional journal of
nutrition and dietetics, (2019), 
8(2), 78-82.

4. Vezirka Jankuloska, 
Ilija Karov, Gorica 
Pavlovska, Tatjana 
Kalevska, Viktorija 
Stamatovska, Zora 
Uzunoska.

Pesticide residues in 
food: food safety, 
nutrition and health 
effects

International Journal of food 
technology and nutrition, 
(2019), 2(3-4), 36-41.

5. Gjore Nakov, Vezirka 
Jankuloska, Mariya 
Georgieva-Nikolova

Influence of food by-
products addition on 
the spectral 
characteristics of 
bakery products

Innovation and 
entrepreneurship: Applied 
Scientific Journal, (2019), 7(3), 
138-149.

10.2
.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1. ТТФ-Велес (УКЛО) TEMPUS  FOODLINKS

(JP-158714-2009)

2010 -2012

2. ТТФ-Велес (УКЛО) Benefit as you safe (BAS) 2017-2019
3.
4.
5.

10.3
.

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред 
број

Автори Наслов Издавач / година

1. Горица Павловска, 
Везирка Јанкулоска

Збирка задачи по 
општа хемија

УКЛО Билтен бр. 433 од 
01.09.2017 година, стр. 66-68.

2. Горица Павловска, 
Везирка Јанкулоска 

Практикум по општа
хемија

УКЛО Билтен бр. 433 од 
01.09.2017година, стр. 69-71.
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3. Горица Павловска, 
Везирка Јанкулоска

Практикум по 
аналитика на храна

УКЛО Билтен бр. 435 од 
01.11.2017 година, стр. 72-74.

4.
5.

10.4
.

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред 
број

Автори Наслов Издавач / година

1. Vezirka Jankuloska, 
Gorica Pavlovska

Survey of the 
publicopinion of the 
citizens of Kichevo 
for consumption of 
food rich in fats and 
oil

Horizons, (2016), 3, 27-36.

2. Gorica Pavlovska, 
Natasha Shurkova, 
Vezirka Jankuloska

Oxidative stability of 
refined sunflower oil 
at room temperature 
and during 
conventional frying

Journal of Faculty of Food 
Engineering, (2017), 16,(1), 29-
33.

3. Vezirka Jankuloska, 
Ilija Karov, Gorica 
Pavlovska

Analysis of 
trifloxystrobin in 
Golden delicious and 
Idared by liquid 
chromatography-
tandem mass 
spectrometry (LC-
MS/MS)

Journal of Hygienic Engineering
and Design, (2017), 20, 20-24.

4. Vezirka Jankuloska, 
Ilija  Karov, Pavlovska
Gorica

Residue analysis of 
difenoconazole in 
apple fruits grown in 
Republic of 
Macedonia

Agricultural Science and 
Technology, (2018), 10(1), 63-
66. 

5. Viktorija Stamatovska,
Gjore Nakov, Ljubica 
Karakasova, Frosina 
Babanovska-
Milenkovska, Tatjana 
Kalevska, Vezirka 
Jankuloska

Change of 
anthocyanins content 
during production of 
jam from different 
species of fruit

9th International Congress of 
Food Technologists, 
Biotechnologists and 
Nutritionists, (2018), 
Proceedings, 17-21. 

6. Gjore Nakov, Vezirka 
Jankuloska, Ivan 
Dimov, Ira Taneva

Influence of food by-
products on the color 
of bakery products.

Proceeding of the International 
Conference on Technics, 
technologies and education, 
(2019), 478-486.

7. Tatjana Kalevska, 
Daniela Nikolovska 
Nedelkoska, Viktorija 
Stamatovska, Vezirka 
Jankuloska, Gjore 
Nakov

Functional 
characteristics of food
and animal origin

Proceedings of University of 
Ruse, (2020), 59, 10.2, 74-79.

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  
11.1
.

Дипломски работи Ментор (8), член во комисија (49)

11.2
.

Магистерски работи Ментор (4), член во комисија (6)

11.3
.

Докторски дисертации /

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
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12.1
.

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 
години
Ред.
број

Автори Наслов Издавач / година

1.
2.
3.
4.
5.

12.2
.

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

Автори Наслов Издавач / година

1.
2.

12.3
.

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
број

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција

Година

1.
2.

Прилог бр.4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Марија Менкиноска
2. Дата на раѓање 29.05.1977
3. Степен на образование високо
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
Дипломиран
инженер
технолог

2003 год. Универзитет “Св. 
Кирил и Методиј” – 
Скопје,Технолошко-
металуршки 
факултет,Скопје

Специјалист  на
биолошки науки

2010 год. Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“– 
Скопје, Природно-
математички 
факултет, Скопје

Магистер 2011 год. Универзитет „Св. 
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набиолошки
науки

Кирил и Методиј“ 
Скопје, Природно-
математички 
факултет, Скопје

Доктор  на
биолошки науки

2015 год. Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, 
Скопје,Природно-
математички 
факултет, Скопје

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер

Подрачје Поле Област
1. природно-
математички 
науки

1.02
биологија

10200 
биологија,10201биох
емиjа и друго 
102015

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор/постдоктор

Подрачје Поле Област
1. природно-
математички 
науки

1.02
биологија 

10200 
биологија,10201биох
емиjа и друго 
102015

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, 

Насловен доцент
10200 биологија,
10201биохемиjа и друго 
102015

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 ПБ, Нутриционизам, ТТФВелес
2. Познавање на исхрана 1 Нутриционизам, ТТФВелес
3. Основи на диетотерапија Нутриционизам, ТТФВелес
4. Антиоксиданси, витамини и минерали ПБ, ТТФВелес
5. Основи на токсикологија Нутриционизам, ТТФВелес
6. Физиологија Нутриционизам, ТТФВелес

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Диетотерапија и диетопревенција Нутриционизам / ТТФВелес
2. Диетотерапија кај малнутриции здебеленост 

и ко-морбидитети
Нутриционизам /  ТТФВелес

3. Прехранбена микробиологија Нутриционизам и Управување со 
квалитет и безбедност на храна / 
ТТФВелес

4. Нутритивна физиологија Нутриционизам
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5. Изучување на одбрани поглавја од 
функционалната анатомија на човекот

Нутриционизам

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Tрендови  во  технологии  на  храна  од
растително потеклo

Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам; ТТФВ - Велес

2. Модел  и  процес  на  нутритивна  грижа  и
патофизиолошки  механизми  на
нутритивно-поврзаните болест

Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам; ТТФВ - Велес

3. Микробиологија на храна Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам; ТТФВ - Велес

4. Нутритивна  терапија  кај  хроничните
бубрежни болести

Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам; ТТФВ - Велес

5. Угоеност  и  потхранетост  –  нутритивен
пристап  при  двојно  оптоварување  со
болести

Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам; ТТФВ - Велес

10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Ред.
број

Автори Наслов Издавач /година

1. Tatjana Blazhevska, Marija 
Menkinoska, Valentina 
Pavlova1, Viktorija 
Stamatovska, Goce Cilev, Saso 
Stojanovski, Nina Dimovska 

Microbiological characteristics
and hygienic-sanitary aspect of
the water from Black River in 
the  Pelagonija region-North 
Macedonia

Bulgarian Journal of 
Soil Science 
Agrochemisty and 
Ecology, 55, 1 (2021)

2. Zora  Uzunoska,  Marija
Menkinoska,  Natalija
Trajcheska,  Tanja  Blazeska,
Tatjana Kalevska 

The effect of quercetin on 
diabetes complications

Horizons international
scientific journal Year
XIII Vol. 6 Bitola 
ISSN 1857-9892 DOI
10.20544/HORIZON
S.B.05.1.20.P01 
UDC: 616.379-
008.64-06-085.272   
(2020)

3. Мarija  Меnkinoska,  Tatjana
Blazhevska,  Viktorija
Stamatovska 

Comparison of the rheological 
characteristics of bio-fortified 
flour obtained from soft wheat 
varieties Treska and Radika

Journal of agriculture 
and plant sciences, 
JAPS, vol 17, no. 1, 
UDC: 664.641.12.017
Original scientific 
paper  In print: ISSN 
2545-4447 On line: 
ISSN 2545-4455  
(2019)

4. Tatjana  Blazhevska,  Мarija
Меnkinoska,  Valentina
Pavlova,  Zora  Uzunoska,Nina
Dimovska 

The content of inorganic 
nitrogen in the water from the 
fifth channel near the city of 
Bitola

Journal of agriculture 
and plant sciences, 
JAPS, vol 17, no. 1, 
UDC: 
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628.193:546.175(497.
774) Original 
scientific paper  In 
print: ISSN 2545-
4447 On line: ISSN 
2545-4455  (2019)

5. Tatjana Blazhevska,  Vjekoslav
Tanaskovik,  Ordan  Čukaliev,
Valentina  Pavlova,  Мarija
Меnkinoska, Zora Uzunoska 

Physical-chemical properties 
of water in Crna river in the 
pelagonia region

International 
scientific journal 
journal of 
agricultural, food and 
environmental 
sciences Vol. 72, No 
1  ISSN 2545-4315 
(2018)

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
број

Автори Наслов Издавач / година

1. Медицински факултет, 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје

Bioaccumalation of 
perfluorinated compounds-the 
last big chemical affair of the 
20th century

МОН, 2010-2012. 

2. Технолошко-технички 
факултет, Велес

FOODLINKS Improving 
Academia-Industry links in 
food safety and quality

TEMPUS проект 
(158714-TEMPUS-
ES-TEMPUS-
JPHES), 
(www.foodlinks.eu), 
2010-2013.

3. INTERREG Balkan-
Mediterranean project

BAS -  Stimulating  citizens
participation  to  recycle
processes  through  the
implementation  of  benefits
systems

2017-2021

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
број

Автори Наслов Издавач / година

1.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

Ред.
број
1. Marija  Menkinoska,  Tatjana

Blazhevska  Viktorija
Stamatovska Vinko Stanoev 

Determination of rheological 
properties with farinograf and 
extensigraf of bio-fortified 
flour

Proceedings of 
university of ruse 
Volume 57, book 10.2
Biotechnologies and 
food technologies 
ISSN 1311-3321 
(print) ISSN 2535-
1028 (CD-ROM) 
ISSN 2603-4123 (on-
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line) (2018)
2. Tatjana  Blazhevska,  Marija

Menkinoska,Gjore  Nakov,
Nastya Ivanova, Vinko Stanoev

  The influence of industrial 
and facial water on the fifth 
channel situation in the City of
Bitola

PROCEEDINGS OF 
UNIVERSITY OF 
RUSE , Volume 57, 
book 10.2 
Biotechnologies and 
food technologies 
ISSN 1311-3321 
(print) ISSN 2535-
1028 (CD-ROM) 
ISSN 2603-4123 (on-
line) (2018)

3. V. Stamatovska,  G. Nakov,  Z.
Uzunoska,  T. Kalevska,  M  .  
Menkinoska

Potential use of some 
pseudocereals in the food 
industr

Journal of the Faculty 
of Technics and 
Technologies, Trakia 
University ARTTE 
Vol. 6, No. 1, ISSN 
1314-8788 (print), 
ISSN 1314-8796 
(online), doi: 
10.15547/artte. 
(2018).01.009 54

4. Viktorija Stamatovska, Ljubica
Karakasova,  Gjore  Nakov,
Tatjana  Kalevska,  Marija
Menkinoska, Tatjana Blazevska

Examination of the 
pomological characteristics 
and the presence of heavy 
metals in the peach cultivar 
‘‘Cresthaven’’ from Republic 
of Macedonia

Series B, Horticulture.
Vol. LXI, Print ISSN 
2285-5653, CD-ROM
ISSN 2285-5661, 
Online ISSN 2286-
1580, ISSN-L 2285-
5653 (2017)

5. M. Menkinoska, V.Stanoev, V.
Pavlova,  T.  Blazevska,  V.
Stamatovska, N. Gjorgovska 

Determination of some 
physical-chemical properties 
of biofortification soft wheat 
and flour of the varieties 
“Treska”  

 Journal of 
Engineering & 
Processing 
Management Vol.9 
No.1 DOI 
10.7251/JEPM170903
3M UDC 664.641.12 
(2017)

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  
11.1. Дипломски работи 2
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач /година

1.
2.
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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

Автори Наслов Издавач /година

1.
2.

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.б
рој

Автори Наслов на
трудот

Меѓународен 
собир/ 
конференција

Година

1.
2.
3.
4.
5.

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на магистерски трудови

1. Име и презиме ВЕСНА ПРОДАНОВСКА-ПОПОСКА
2. Дата на раѓање 21.01.1979
3. Степен на образование VIII - Доктор на науки
4. Наслов на научниот степен ДОКТОР ПО МЕТОДИКА НА НАСТАВА ПО

АНГЛИСКИ ЈАЗИК
5.

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен

Образование Година Институција

Дипломиран 
професор по 
англиски јазик

2004

Југозападен 
универзитет Неофит 
Рилски-Благоевград, Р.
Бугарија

Магистер по 
англиска 
филологија

2006

Југозападен 
универзитет Неофит 
Рилски-Благоевград, Р.
Бугарија

Доктор по 
методика на 
настава по 
англиски јазик

2016

Софиски универзитет 
Св. Климент 
Охридски-Софија, Р. 
Бугарија

6. 
Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар

Подрачје Поле Област
Хуманистички 
науки Наука за јазикот Англистика

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор

Подрачје Поле Област
Хуманистички 
науки Наука за јазикот Англистика
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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, 64029- МЕТОДИКА НА 
НАСТАВА ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК И 
64004-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 Прехрамбена технологија и биотехнологија/ 
ТТФВ

2. Англиски јазик 2 Прехрамбена технологија и 
биотехнологија/ТТФВ

3. 
4.
5.

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.

Весна Продановска-
Попоска

ACQUIRING PROPER 
PRONUNCIATION: AN 
OVERVIEW OF A SET OF 
EXERCISES FOR 
IMPROVING ENGLISH 
LONG /i:/ AND /u:/ 
VOWELS. 

Филолошки факултет, 
Универзитет Гоце 
Делчев-Штип/ ISBN 
978-608-244-787-2

2. 

Весна Продановска-
Попоска

ПРЕГЛЕД НА 
КОМУНИКАТИВНИОТ 
ПРИСТАП ПРИ 
ИЗУЧУВАЊЕТО НА 
СТРАНСКИ ЈАЗИК СО 
ОСВРТ КОН ВЕШТИНАТА
ЗБОРУВАЊЕ.

Годишен зборник на 
Филолошки факултет ‒ 
Штип, viii (9). pp. 71-77.
ISSN 1857- 8667

3 Vesna Prodanovska-
Poposka

 Research studies comparinд 
the effectiveness of explicit 
and implicit дrammar 
instruction. 

Knowledge - 
International Journal, 
Scientific Papers, 30 (5). 
pp. 1117-1124. ISSN 
2545-4439
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https://eprints.ugd.edu.mk/21884/
https://eprints.ugd.edu.mk/21884/
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http://eprints.uklo.edu.mk/1824/
http://eprints.uklo.edu.mk/1824/
http://eprints.uklo.edu.mk/1824/
http://eprints.uklo.edu.mk/6317/
http://eprints.uklo.edu.mk/6317/
http://eprints.uklo.edu.mk/6317/


4 Весна Продановска-
Попоска

Преглед на методите и 
техниките при 
изучувањето на странски 
јазик во однос на 
правилниот изговор. 

Conference Proceedings -
Filko- Philology, Culture 
and Education. ISSN 
ISBN 978-608-244-469-7

5 Весна Продановска-
Попоска

Преглед на стратегиите за
учење на странски јазик со
посебен  осврт  на
стратегиите  за
совладување  на  правилен
изговор.

Knowledge - 
International Journal, 
Scientific Papers, 23 (5). 
pp. 1331-1716. ISSN 
2545-4439 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. 
број Автор Наслов Издавач / 

година

1. проф. д-р Виолета 
Димова

Литературолошките и 
културолошките истражувања и 
нивната функција во 
оспособувањето на студентите идни 
наставници.

2016

2. Филолошки факултет-
УГД Штип Ментор. 2016

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.
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1 Додипломски работи
11.2 Магистерски работи
11.3 Докторски работи

12. За ментори на магистерски 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.
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https://eprints.ugd.edu.mk/20077/
https://eprints.ugd.edu.mk/20077/
https://eprints.ugd.edu.mk/20077/
https://eprints.ugd.edu.mk/19667/
https://eprints.ugd.edu.mk/19667/
https://eprints.ugd.edu.mk/19667/


3.
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 трудотН       Меѓународен
          собир/
          конференција

Година

1.

Vesna Prodanovska-
Poposka

ACQUIRING PROPER
PRONUNCIATION: AN
OVERVIEW OF A SET
OF EXERCISES FOR

IMPROVING ENGLISH
LONG /i:/ AND /u:/

VOWELS.

FILKO-Fifth
International
Conference

8-9 
October 
2020
Stip- 
Macedonia

2.
Vesna Prodanovska-

Poposka & Vesna
Koceva

RESEARCH STUDIES 
COMPARING THE 
EFFECTIVENESS OF 
EXPLICIT AND 
IMPLICIT GRAMMAR 
INSTRUCTION

International 
Scientific 
Conference 
Knowledge

March, 
2019 
Vrnjacka 
Banja, 
Serbia

3. Vesna Prodanovska-
Poposka

SUMMARY  OF  THE
FOREIGN  LANGUAGE
LEARNING
STRATEGIES  AND
OVERVIEW  OF  THE
STRATEGIES  IN
ACQUIRING  PROPER
PRONUNCIATION

International 
Scientific 
Conference 
Knowledge 

May, 2018 
Budva, 
Montenegr
o,

4. Vesna Prodanovska-
Poposka

A STUDY OF PROPER 
PRONUNCIATION AS 
A FACTOR OF 
SUCCESSFUL 
COMMUNICATION

Innovation in 
Science and 
Education, 
Central 
Bohemian 
University 
International 
Conference

MARCH 
22-24, 
2017, 
PRAGUE, 
CZECH 
REPUBLI
C
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Прилог бр.4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1. Име и презиме Ѓоре Наков

2. Дата на раѓање 18.05.1988

3. Степен на образование VIII - Доктор на науки

4. Наслов на научниот степен Доктор на технички науки

5. Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен

Образование Година Институција

Доктор на технички 
науки 2019

Униврзитет “Проф. 
д-р Асен Златаров” 
Бургас, Технички 
факултет, Р. Бугарија

Магистер-инженер 2016

Униврзитет “Ангел 
Канчев” Русе, 
Филиал Разград, Р. 
Бугарија 

Дипломиран 
инженер технолог 2013

Универзитет “Св. 
Климент Охридски”, 
Битола, Технолошко-
технички факултет 
Велес

6. Подрачје, поле и област на Подрачје Поле Област
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научниот степен магистер Технички науки Биотехнологија Фармацевтска и 
прехранбена 
биотехнологија

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор

Подрачје Поле Област
Технички науки Биотехнологија Технологија на 

биолошко активни 
материи

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

Академија за земјоделство во Софија, Р. 
Бугарија 

Институт по Криобиологија и прехранбена 
технологија

Доцент д-р
Прехранбена 
технологија

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1. Технологија на производство на 
брашно и производи од брашно

Прехранбена технологија и биотехнологија ПБ/ / 
TTФ-Велес

2. Технологија на шеќер и 
кондиторски производи

Прехранбена технологија и биотехнологија ПБ/ / 
TTФ-Велес

3.

4.
5.

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. 
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1.
2.
3.
4.
5.

6.

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
број

Наслов на предметот Студиска програма / институција

1.
2.
3. 
4. 

10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач /  година

1. Nakov G., 
Dimov I., 
Taneva I. and 
Stamatovska 
V.

Influence od sucrose and barley flour on some 
physical, texture and sensory characteristics of 
cookies.

IOP Conf. Series: 
Materials Science and 
Engineering 1031 
(2021) 012110. 
Abstracting and 

262



indexing: Scopus.
2. Nakov G.., 

Andrea B., 
Hidalgo A., 
Ivanova N., 
Stamatovska 
V., Dimov I.

Effect of grape pomace powder addition on 
chemical, nutritional and technological properties 
of cakes

LWT - Food Science 
and Technology, 134, 
109950, 2020.
(Impact factor: 
4.006 /2020, 
Abstracting and 
indexing: Scopus and 
WoS).

3. Nakov G., 
Brandolini A., 
Hidalgo A., 
Ivanova N., 
Jukić M., 
Koceva 
Komlnić D., 
Lukinac J.

Influence of apple peel powder addition on the 
physico-chemical characteristics and nutritional 
quality of bread wheat cookies.

Food Science and 
Technology 
International Volume: 
26 (7): 574-582. 
(Impact factor: 
1.221 /2020, 
Abstracting and 
indexing: Scopus and 
WoS).

4. Nakov G. and 
Ivanova N.

The effect of different method for production of 
crackers on their physical and sensory 
characteristics.

Technologica Acta 
13(1) 41-45, 2020.

5. Nakov G., 
Stamatovska 
V., Jukić M., 
Necinova Lj., 
Ivanova N., 
Šušak A., 
Komlenić 
K.D.

Beta glucans in biscuits enriched with barley flour 
made with different sweeteners. 

Journal of Hygienic 
Engineering and 
Design, 26, 88-92, 
2019.

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Број

Автори Наслов Издавач / година

1. Modern approaches for obtaining beer and 
pasta, enriched with bioactive plant additives.
Съвременни подходи за получаване на пиво и 
тестени изделия, обогатени с биоактивни 
растителни добавки. Финансиран то 
Селскостопанска Академия София., Bulgaria.

2020-2023

2. Synthesis and investigation of 6-phenothiazinyl -
1,8-naphthalene anhydride derivatives
Синтез и изследване на производни на 6-
фенотиазинил -1,8 –нафталенов анхидрид 
‘финансиран от фонд "НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ",  Русенски университет 
"Ангел Кънчев", Bulgaria.

2019-2020-

3. Possibilities for using bioprotectors in obtaining 
functional foods
Възможности за използване на биопротектори, 
при получаване на функционални храни - 
Научно Изследователски Проект при Тракийски
университет - Стара Загора, Факултет "Техника 
и технологии" – Ямбол, Bulgaria

2019-2020

4. Development and research of barley-enriched 
functional biscuits- финансиран от фонд 
"НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ",  Русенски 

2018 -2019
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университет "Ангел Кънчев", Bulgaria.
5. Production and research of biscuits as functional 

food, Part II; Разработване и анализ на 
функционални сладкарски бисквити II ЧАСТ - 
финансиран от фонд "НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ",  Русенски университет 
"Ангел Кънчев", Bulgaria.

2017-2018

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1. Наков Г. Функционални бисквити с хидроколоиди (in 
bulgarian language).

“Хард Голд” ООД, 
град Разград/2020

2.
3.

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

Автори Наслов Издавач / година

1. Markova M. 
and Nakov G.

Physical characteristics of wheat bread enriched 
with buckwheat flour

Proceedings of 
University of Ruse - 
2020, volume 60, 
book10.3:23-29.

2. Temkov M., 
Velickova E., 
Stamatovska V
and Nakov G.

Consumer perception of food waste management 
and incorporation of grape pomace powder in 
cookies.

Scientific Papers 
Series Management, 
Economic, 
Engineering in 
Agriculture and Rural 
Development 21 (1), 
753-762. (cited in 
WoS).

3. Stamatovska 
V., Nakov G., 
Uzunoska Z., 
Kalevska T., 
Menkinoska 
M.

Potential use of some pseudocereals in the food  
industry

Applied Researches in 
Technics, 
Technologies and 
Education, 6(1), 54 -
61, 2018.

4. Nakov G., 
Stamatovska 
V., Ivanova 
N., 
Damyanova 
S., 
Godjevargova 
Tz. & Koceva 
K. D.,

Psycochemical characteristics of functional biscuits 
and in vivo determination of glucose in blood after 
consumption of functional biscutis.

Journal of Hygienic 
Engineering and 
Desing, 22, 25-32, 
2018.

5. Stamatovska 
V., Uzunoska 
Z., Kalevska 
T., Nakov G., 
Antovska A.

Dietary habits of a part of the population in the 
Republic of Macedonia

Proceedings of 
University of Ruse, 
56(10.2), 15-23, 2017.

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  
11.1. Дипломски работи 4
11.2. Магистерски работи 12 ментор
11.3. Докторски дисертации  -

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
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Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1.
2.
3.
4.
5.
6.

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. 
број

Автори Наслов Издавач / година

1.
2.

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. 
број

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 
конференција

Година

1.

2

ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ БР. 5
Додаток на диплома
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204
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1. ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА

1.1 Име

1.2 Име на родител

1.3 Презимe

1.4 Датум на раѓање, место и држава на раѓање

1.5 Матичен број

2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА КВАЛИФИКАЦИЈА

2.1 Датум на издавање                                 (Број на диплома, датум на дипломирање)
                                                 (Сериски број, датум на издавање)

2.2 Назив на квалификацијата
Дипломиран инженер технолог - насока прехранбена технологија и 
биотехнологија
На англиски: Bachelor of science in food technology and biotechnology

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско 
подрачје, поле и област на студиите

Прехранбена технологија и биотехнологија
Подрачје: 2. Техничко-технолошки науки, 4. Биотехнички науки
Поле: 221.Технологија на прехрамбени производи,
413. Биотехнологија, 414. Прехранбена технологија
Област: 22100 -Техологија на овошни и градинарски производи
22101-Технологија на вриење, 22102-Технологија на полоделски 
производи, 22103-Технологија на месо и месни преработки
22104-Технологија на млеко и млечни производи
22105-Индустриско производство на готова храна 22106-Технолошка 
микробиологија, 22107-Технологија и техника на пакување
41300 -Биоинженерство,41400-Прехранбено инженерство

2.4 Име и статус на високообразовната установа /научниот 
институт кој/а ја издава дипломата

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, јавен универзитет.
Технолошко - технички факултет Велес

2.5 Име и статус на високообразовната установа /научниот 
институт (доколку е различна)  кој/а ја администрира дипломата /

2.6 Јазик на наставата Македонски

3. ПОДАТОЦИ ЗА НИВОТО НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА

3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни/научни студии) Академски студии

3.2  Ниво на  квалификацијата,  според  Македонската  и
Европската рамка на квалификации VI A

3.3 Траење на студиската програма: години и ЕКТС кредити 4 (четири) години  со 240 ЕКТС

3.4. Услови за запишување на студиската програма

Положена  државна  или  меѓународна  матура;  четиригодишно  средно
образование (пред академската 2007/2008 кога не се полагала државна матура);
како и други услови утврдени во Законот за високото образование, Статутот на
УКЛО,  статутот  на  единицата, други  општи  акти  на  УКЛО,  Конкурсот  за
запишување студенти во соодветната академска година на запишување.

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

4.1 Начин на студирање (редовни, вонредни)

4.2 Барања и резултати на студиската програма

Знаење и разбирање во областа на студиите по прехранбена технологија и биотехнологија,
вклучувајќи познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и
критички перспективи во научното поле според соодветна методологија.
Примена  на  знаењето  и  разбирањето  на  начин што  покажува  професионален  пристап  во
работата  или  професијата.  Способност  за  прибирање,  анализирање,  оценување  и
презентирање информации, идеи, концепти од  релевантни податоци.  Способност да оценува
теоретски и практични прашања, да дава објаснување за причините и да избере соодветно
решение. Способност за писмена и усмена деловна комуникација.

4.3. Податоци за студиската програма 
(насока/модул, оценки, ЕКТС кредити) 

Прехранбена технологија и биотехнологија
Студентот дипломира со најмалку 240 кредити, а процентот на соодносот на задолжителни и
изборни предмети е во согласност со Законот за високото образование. За сите предмети се
обезбедени  предавања  и  вежби  (аналитички  и  лабораториски).  За  време  на  последниот
семестар студентот запишува, изработува и брани дипломска работа. Просечната оценка на
студирање се пресметува како просек од сите оценки по сите предмети. 

4.4 Систем на оценување (шема 
на оценки и критериуми за 
добивање на оценките)

Национална оцена Опис Дистрибуција
10 Извонреден 91-100
9 Одличен 81 – 90
8 Многу добар 71 – 80 
7 Добар 61 – 70
6 Доволен 51 - 60
5 Недоволен 0 - 50

Oценката 6 е најниска, а 10 највисока оцена.
Оценката се формира врз основа на постигнатиот успех од колоквиумите и/или завршниот
испит  (максимум  80  поени),  присуство  и  активност  на  предавање  и  вежби  (најмногу  10
поени), семинарска работа / проектни задачи / елаборати (најмногу 10 поени).
За  завршување  на  студиите  неопходно  е  студентот  да  добие  преодни  оценки  по  сите
предмети од студиската програма.

4.5 Просечна оценка во текот на студиите

5. ПОДАТОЦИ ЗА  КОРИСТЕЊЕ  НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА
                 

5.1 Пристап до натамошни студии Стекнатата диплома овозможува продолжување на академските студии од втор
циклус, во траење од 1 годинa.

5.2 Професионален статус (ако е применливо) Дипломата овозможува професионално вработување

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

6.1 Дополнителни информации за студентот

6.2 Дополнителни извори за високообразовната 
установа/научниот институт

Улица:„Димитар Влахов “ бб, 1400 Велес, Р.С. Македонија
 www.uklo.edu.mk 
www.ttfv.uklo.edu.mk
 Тел.:+389 (0)43 211-202,  Факс(Fax): +389 (0)43 211-204 

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМАТА

7.1 Датум и место _________година, Битола

7.2 Име и потпис
Вонр. проф. д-р Татјана Калевска            Проф. д-р Сашо Коруновски 

7.3 Функција на потписникот                Декан/                                                          Ректор    

7.4 Печат

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - Битола
Технолошко  - технички факултет Велес

Прехранбена технологија и биотехнологија 

Овој ,,Додаток на дипломата“ го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на Европа и УНЕСКО/ЦЕПЕС.
Цел на ,,Додатокот на дипломата“ е да  овозможи податоци потребни за препознавање на академски квалификации
(дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е обликуван да обезбеди опис на природата, нивото, контекстот, содржината
и статусот на студиите кои биле следени и успешно завршени од лицето – носител на оригиналната диплома, кон која е
додаден овој додаток. Додатокот треба да биде ослободен од секаков вид коментари за вредноста, еквавилентноста со
други студии и сугестии за признавање.

8.1 Видови високообразовни 
установи, односно установи што 
вршат високообразовна дејност

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола е највисока автономна јавна високообразовна, научна, односно уметничка
установа која го обезбедува единството во вршењето  и развојот на високото образование, науката, уметноста и стручноста
и непосредно и  преку своите  единици од различни студиски подрачја  пренесува  сознанија  од повеќе научни односно
уметнички подрачја и дисциплини.            

8.2 Вид на студии
Академските студии ги оспособуваат студентите за градење академска и  професионална кариера преку стекнување
академски и стручни високообразовни квалификации. Стручните студии ги оспособуваат студентите за градење
професионална кариера преку стекнување стручни високообразовни квалификации согласно пазарот на трудот.

8.3 Акредитација на 
високообразовната установа, 
односно установата што врши 
високообразовна дејност

„Акредитација на проект за основање на висoкообразовна установа“ е донесување на решение од Одборот за акредитација
на високото образование со кое се прифаќа, односно се дава мислење по проектот во кој се содржани и образложени
условите за основање на високообразовна установа.  „Акредитација на студиска програма“ е донесување на решение од
Одборот за акредитација на високото образование со кое се одобрува спроведување на студиската програма на
високообразовна установа согласно со закон.
Одборот за акредитација на високото образование е колективно тело кое утврдува  дали со проектот за основање на
високообразовна установа и поднесената документација се исполнети условите за вршење на високообразовна дејност
и го утврдува капацитетот за студирање на високообразовната установа, донесува акредитацијата на проектот за основање
на самостојна приватна, приватно-јавна високообразовна установа, одлучува за акредитација на научна установа за вршење
на високообразовна дејност на студии од втор и трет циклус, одлучува за акредитација на студиски програми, врши и други
работи утврдени со Закон.

Одборот за  евалуација  врз  основа  на  извештајот на  комисиите за  евалуација на  високообразовните установи ја следи
дејноста на високообразовните установи на кои им е дадена акредитација и решение за почеток со работа; го следи
и оценува квалитетот на вршењето на високообразовната дејност, научноистражувачката, уметничката и стручна
работа на академскиот кадар на високообразовните установи, а посебно на нивните студиски програми најмалку на секои
пет години и врз основа на тоа му предлага на Одборот за акредитација да ја продолжи или одземе акредитацијата;
врши и други работи утврдени со Закон.

8.4 Структура на 
високообразовните универзитетски 
(академски) студиски програми

Студиските програми за стекнување на образование се распоредуваат во три циклуси на високото образование:
- прв циклус академски (додипломски) студии трае три или четири години и со неговото завршување се стекнуваат 180,
односно 240 ЕКТС кредити.  Лицето се  стекнува со назив дипломиран и додавка на  соодветната  област (ако со Закон
поинаку не е уредено), со ниво на квалификации во Националната рамка на квалификации VIБ (тригодишни), односно VIA
(четиригодишни  студии),  соодветно  на  ниво  VI од  Европската  рамка  на  квалификации.  Во  меѓународниот  промет  и
дипломата  на  англиски  јазик,  академскиот  назив  по  завршувањето  на  дипломските  студии  е  baccalaureus  односно
baccalaurea. 
- втор циклус академски - постдипломски студии траат една односно две години (или подолго доколку тоа е во согласност
со меѓународно прифатените стандарди за даден профил) и со нивното завршување се стекнуваат 60 односно 120 ЕКТС
кредити. Лицето  кое  по  завршувањето  на  постдипломските  студии  стекнало  најмалку  300  ЕКТС  кредити,  вкупно  од
додипломските  и  постдипломските  студии,  се  стекнува  со  научен  назив  магистер  од  соодветната  област,  со  ниво  на
квалификации во Националната рамка на квалификации VIIA соодветно на ниво VII од Европската рамка на квалификации,
вклучително и за интегрираните студии на прв и втор циклус. Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик,
академскиот назив по завршувањето на постдипломските циклус е master, Master of Science (MSc), односно Master of Arts
(MA).
- трет циклус нa академски студии - докторски студии траат најмалку три години и носат најмалку 180 ЕКТС кредити. Со
јавна одбрана на докторскиот труд се стекнува научен назив доктор на науки (dr.sc.  PhD) односно доктор по уметности
(dr.art). Универзитетот може да организира студии од трет циклус во траење помалку од три години, со кои се стекнува
звањето специјалист по одредено подрачје (spec.). Називот специјалист т.е. неговата кратенка се додава на
академскиот назив стекнат од вториот циклус на академски студии. Нивото на квалификации во Националната рамка на
квалификации е VIII, соодветно на ниво VIII од Европската рамка на квалификации. 

8.5 Структура на високобразовните 
стручни студии

Студиските програми за стекнување на образование се распоредуваат во прв циклус стручни студии и втор циклус стручни
студии.
- Стручните студии од  прв циклус  траат три години  и со  нивно завршување  се стекнуваат 180 ЕКТС кредити, освен
ако со овој закон не е поинаку одредено. Во рамките на првиот циклус на стручни студии можат да се реализираат и
кратки стручни студиски програми со 60 до 120 ЕКТС кредити. Со завршување на стручните студии од 60 до 120 ЕКТС
кредити се стекнува соодветен стручен назив, во согласност со закон. Со завршување на стручните студии со 180 ЕКТС
кредити се стекнува диплома со додавка на соодветната струка, ако со закон поинаку не е уредено. Во меѓународниот
промет  и дипломата на  англиски јазик, стручниот назив по завршување на првиот циклус на стручни студии е
bachelor или baccalaureus, односно baccalaurea, со додавка на струката, ако со закон поинаку не е уредено. Квалификациите
кои се стекнуваат со завршување на студиска програма на првиот циклус на стручни студии припаѓаат на нивото VI Б за
тригодишните стручни студии од прв циклус, односно на нивото V А за кратки стручни студиски програми од прв циклус
со 60 до 120 ЕКТС кредити од Националната рамка на високообразовни квалификации рамка за квалификации и
соодветно на ниво VI, односно ниво V од Европската рамка на високообразовни квалификации.
- Стручни студии од втор циклус се организираат како студии кои траат една година и со нивното завршување се стекнуваат
60 ЕКТС кредити. Лицето кое завршило втор циклус на стручни студии од 60 ЕКТС кредити се стекнува со назив
специјалист од одредена струка. Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, називот по завршување на
стручните студии од втор циклус со кои се стекнале 60 ЕКТС кредити е Speacialist (Spec.). Квалификациите кои се
стекнуваат со завршување на студиска програма од втор  циклус стручни студии припаѓаат на ниво VII Б од
Националната рамка на високообразовни квалификации,  соодветно  на ниво VII од Европската рамка на
високообразовни квалификации. Стручните и научните називи се определуваат во  согласност со закон и со општиот акт
на Националниот совет со кој се утврдуваат стручните и научните називи.

8.6 Услови за запишување на 
студиите:

На прв циклус академски студии, како и на академски студии од областа на уметностите може да се запише лице кое
положило државна матура или меѓународна матура или кое завршило четиригодишно средно образование според
прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура.

Дополнителните услови за запишување на студиите се утврдени со Законот за високото образование, Статутот на УКЛО,
Статутите  на  единиците,  Правилниците  за  условите,  критериумите  и  правилата  за  запишување  и  студирање  на
прв/втор/трет циклус студии на УКЛО,  Правилникот за единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на друга
студиска програма,  односно од една на  друга  единица на  Универзитетот и Конкурсите  за  запишување на  соодветните
циклуси.

Проверката на знаењето на студентот, по наставните предмети, се врши во текот на наставно-образовниот процес и се
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ПРИЛОГ бр. 6

Статут на вискообразовната установа – линк:
https://ttfv.uklo.edu.mk/za-fakultetot/akti/pravilnici/

Извештај од последна самоевалуација – линк:
https://ttfv.uklo.edu.mk/za-fakultetot/samoevaluacija/

ПРИЛОГ бр. 7 

Закон за основање на Технолошко-технички факултет, Ветеринарен факултет и Правен 
факултет во состав на УКЛО
Објавен е во Службен весник бр.81 од 01.07.2008 година, на стр.4. Број и датум на актот за 
основање е 07-2614/1 од 01.07.2008 година.
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