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РЕФЕРАТ 

 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ, ТРАНСФОРМАТОРИ И 
АПАРАТИ И ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ 

 
Врз основа на распишаниот конкурс за избор на наставник од областите 

Електротехника, Електроенергетика, Електрични машини, трансформатори и апарати и 
Електромоторни погони, објавен во весници “Нова Македонија“ и “Коха„ од 
04.12.2020,Наставно-научниот совет при Техничкиот факултет - Битола, на својот 
состанок одржан на 22.12.2020, со решение бр. 02-847/3од 22.12.2020формира 
рецензентска комисија за избор на наставник, во состав: 
 

1. Ред. проф. д-р Крсте Најденкоски – претседател 
Универзитет „Св,Кирил и Методиј“ во Скопје,  
Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје; 

2. Ред. проф. д-р Весна Беличанска Чешелкоска – член 
Технички факултет – Битола; 

3. Ред. проф. д-р Љупчо Трпезановски – член 
Технички факултет – Битола. 

 
По разгледувањето на конкурсните материјали Рецензентската комисија го 

поднесува следниов 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

На распишаниот конкурс од 04.12.2020 за избор на наставник од областите 
Електротехника, Електроенергетика, Електрични машини, трансформатори и апарати и 
Електромоторни погонисе пријави само еден кандидат:  

 
1. Д-р Наташа Мојсоска, дипл. ел. инж. 
 
Комисијата констатира дека поднесените материјали се навремени и целосни 

и дека се исполнети сите услови (општи и посебни услови за избор во звања) 
предвидени со Законот за високо образование на Р.С. Македонија, актите на 
Техничкиот факултет – Битола и актите на Универзитетот "Св. Климент Охридски" – 
Битола. 
 

1. Основни биографски податоци 
 
 Д-р Наташа Мојсоска е родена на 28.12.1973 година во Битола, каде го завршила 
основното и средното образование. На Електротехничкиот факултет во Скопје 
дипломираво 1997, апостдипломските студии ги завршува во септември 2001 на 
Електротехничкиот факултет во Скопје на насоката Електрични машини, трансформатори 
и апарати. Магистрира на тема “Теоретско и експериментално профилактичко 
истражување на ефикасноста на експлоатацијата на синхрон турбогенератор во РЕК - 
Битола”, со највисок просек на оцени, под менторство на проф. д-р Дамјан Христовски со 
што се стекнува со научен степен магистер по електротехника.  
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Во февруари 2011 ja брани докторската дисертација под наслов: “Анализа на 
профилактички истражувања на изолациониот систем и продолжување на векот на 
експлоатација на големи синхрони генератори” на Електротехничкиот отсек при 
Техничкиот факултет во Битола при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола под 
менторство над-р Иван Василев CEEC Р.Бугарија со што се стекнува со звање доктор на 
науки од областа на техничките науки. 

Одлично го владее англискиот јазик и има основни познавања од грчкиот јазик. 

 
2. Наставно-образовна дејност 

 
Работното искуство го започнува во 1997 во ДОО”Монтинг” Битола како 

проектант каде работи до 2003. Извесно време била професор по информатика при ДСМУ 
“Д-р Јован Калаузи” Битола, како и во ОУ Трифун Пановски Битола. Во 2006/2007 била 
вработена при СОТУ “Ѓорги Наумов”, Битола како професор по група електро стручни 
предмети: информатика, електрични мерења, електротехнички материјали и 
електроенергетски постројки. 

Ангажманот и соработката со Техничкиот факултет во Битола го започнува во 1999 
година каде е избрана за помлад асистент по предметот Електрични машини. Оттогаш, па 
се до 2006 годинае ангажирана за вежби по предметите Електрични машини, Електрични 
машини 1, Електрични машини 2, Железнички возила,  Електротехнички материјали и 
Специјални софтверски пакети во ЕЕС. Од 2007 до 2011 година како надворешен 
соработник, на истиот факултет изведува наставапод менторство за предметите 
Електромоторни погони и Електромоторни погони и регулација.  

Од ноември 2008 до јуни 2011 годинае вработена како асистент при 
Електротехничкиот факултет во Радовиш при Универзитетот “Гоце Делчев” од Штип. 
Ангажирана е за вежби по предметите Електротехника 1, Електротехника 2,  Материјали 
во електротехника, Основи на информатика, Основи на мерна техника и Електрични 
машини.. 

Во јуни 2011 е избрана во звање доцент при Електротехничкиот факултет во 
Радовиш при Универзитетот “Гоце Делчев” во Штип, за наставно-научните полиња 
Електротехника и Електромашинство. До 2012 годинае ангажирана по предметите 
Електротехника 1, Електротехника 2, Електрични мерења, Компјутерска визуелиза-ција и 
Нелинеарни системи за автоматско управување. 

Од 2011 до 2012 година била член на Сенатотпри Универзитетот “Гоце Делчев” во 
Штип, како претставник од Електротехничкиот факултет во Радовиш. 

Од јули 2012 година вработена е на Техничкиот факултет во Битола со звање 
доцент при што ги водипредметите Електромоторни погони, Електромоторни погони и 
регулација, Високонапонска опрема и изолациони системи и вежбите по предметите 
Теорија на електрични кола на ЕЕС и Основи на електротехника 2 на Мехатроника. 

Војули 2016 е избрана во звање вонреден професор и во овој период е ангажирана 
за предметите Електромоторни погони и регулација, Високонапонска опрема и 
изолациони системи, Електрични мерења и Електрични машини 2 на Електротехничкиот 
отсек и предметот Основи на електрични кола на отсекот Махатроника, на прв циклус на 
студии. 

На Втор циклус на студии на Електротехничкиот отсек, член е на 3 испитни 
комисии по предметите Погон и водење на ЕЕС, Програмски алатки во ЕЕС и Испитување 
на изолација на ЕЕ, предмет кој за првпат се вовел во студиската програма.  



3 
 

Во периодот од 2014 до 2016 година ја извршувала функцијата Раководител на II 
циклус на  студии на Електротехничкиот отсек при Техничкиот факултет во Битола. 

Вонреден професор д-р Наташа Мојсоска,од последниот избор до денес била 
ментор на 6 дипломски работи и член на комисија на2 дипломски работи. 

За потребите на предавањата и вежбите по наставните предмети, кандидатката има 
изготвено дигитални ресурси: презентации за предавања и вежби кои се поставени на on-
line платформата на официјалната web страница на факултетот: 
(http://www.tfb.edu.mk/teachers/view/149?l=mac). Исто така има изработено Практикум по 
лабораториски вежби за предметот Мерења во електротехниката, учебно помагало, на кое 
е извршена рецензија, која е веќе објавена во Билтен бр. 478 од 31.12.2020 на Универзитет 
Св. Климент Охридски и е во тек постапка за негово издавање. 

Учествувала во изработка на елаборатот за акредитација на студиската програма на 
Електротехничкиот отсек за прв циклус, а била член на Комисијата за акредитација на 
студиската програма за втор циклус на Електротехничкиот отсек, Комисијата за 
самоевалуација, Работната група за изготвување на елаборат за трет циклус на студии на 
Електротехничкиот отсек (2015), Комисија за промоција на факултетот, Конкурсна 
комисија за рангирање на кандидати при упис (2016), Комисија за оценување на трудовите 
за Првата студентска конференција Техника на урбаниот развој ТУР на ТФБ (2020) итн. 

 
3. Научно-истражувачка дејност 

Научни и стручни трудови 

3.1 Трудови објавени до претходните избори 
До изборот на кандидатката во звањето доцент, д-р Наташа Мојсоскаима објавено 9 

научни труда на конференции, симпозиуми и зборници на трудови, изготвено 6 елаборати 
и сертификати, автор е на 36 проекти и 33 ревизии кои се рецензирани во билтен бр. 60 на 
Универзитет Гоце Делчев од мај 2011. 

Во периодот од изборот во звање доцент до изборот во звање вонреден професор, 
кандидаткатаима објавено 15 научни труда на конференции, симпозиуми и зборници на 
трудови, изготвено 1 елаборат, автор е на 48 проекти, 90 ревизии и била надзор над градби 
на 13 објекти, кои се рецензирани во билтен бр. 407 на Универзитет Св. Климент 
Охридски од 01.12.2015. 

3.2 Трудови објавени после последниот избор 

Во прилог на поднесените конкурсни материјали, на рецензентската комисија и беа 
доставени следните трудови на кандидатката, објавени после нејзиниот избор во звање 
вонреден професор, во периодот од 2015 год., до денес. 

3.2.1 Научни трудовина конференции, советувања и симпозиуми: 

1. Blagoja Stevanovski, Natasa Mojsoska, "Using the analytic hierarchy process in long-term 
load growth forecast", XV International Scientific – Professional Symposium INFOTEH  
2016, Vol.15, proceedings, pp 102- 105, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 16 march 2016 

2. Blagoja Stevanovski, Natasa Mojsoska, "Impact of the power system stabilizer on transient 
stability of the power system ", 54th Internetional Scientific Conference of Information, 
Communication аnd Energy Systems And Technologies, ICEST 2019, proceedings, pp 277-
280, Ohrid, North Macedonia, 27 – 29 june 2019 
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3. Pande Popovski, Natasa Mojsoska, Blagoja Stevanovski, "MATLAB Simulation of grid-
connected photovoltaic system", 55th Internetional Scientific Conference of Information, 
Communication And Energy Systems And Technologies, ICEST 2020, proceedings, pp 114-
118, Nis, Serbia, 10 – 12 september 2020 

4. Zlatko Sovreski, Misko Dzidrov, Elizabeta Hristovska, Vangelica Jovanovska, Natasa 
Mojsoska, Zoran Josevski, " System of care for operating fluids and fillings of machines in 
energy and industrial company", XV Советовање: Oдрживи  развој Браничевског округа 
и енергетског комплекса Костолац, зборник радова,  Пожаревац, Србија, 22 октомври 
2020 

5. Natasa Mojsoska, Mile Spirovski, Zlatko Sovreski, Misko Dzidrov, "3 MW Biogas power 
plant in Porodin Vilage, Republic of N. Macedonia", XV Советовање: Oдрживи  развој 
Браничевског округа и енергетског комплекса Костолац, зборник радова,  Пожаревац, 
Србија, 22 октомври 2020 

6. Zlatko Sovreski, Misko Dzidrov, Elizabeta Hristovska, Vangelica Jovanovska, Natasa 
Mojsoska, Feta Sinani, " Analysis of engine oils in modern diesel engines ", XV 
Советовање: Oдрживи  развој Браничевског округа и енергетског комплекса Костолац, 
зборник радова,  Пожаревац, Србија, 22 октомври 2020 

3.2.2 Научни трудови објавени во списанија, журнали и зборници: 

7. Наташа Мојсоска, "Безконтакно мерење на температурата", Зборник на трудови ТФБ, 
proceedings pp. 297-303, декември 2015, 

 http://www.tfb.edu.mk/filemanager/Files/ZbornikTFB2015.pdf 

8. Blagoja Stevanovski, Natasa Mojsoska, "Using the analytic hierarchy process in long-term 
load growth forecast", Journal of Electrical Engineering, Issue 3, p 151-156, doi: 
10.17265/2328-2223/2017.03.005, David Publishing, 2017, 

http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Article/index?id=31353.html 

9. Natasa Mojsoska, "Stationary ACCU batteries for uninterrupted power supply system of the 
power facilities", International Journal TEMEL-ij, Vol. 4, Issue 1, p 12-20, may 2020, ISSN 
2545-4390, 

 https://0e86df64-11b2-4266-8f2d-
193243648779.filesusr.com/ugd/29815f_c1a14d28d2154e139f9f4cfa5efe812b.pdf 

 

10. Natasa Mojsoska, "Influence of non-ionizing radiation of ELF fields", Journal of 
Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), Vol. 7, Issue 11,  p 13022-
13025, november 2020, ISSN: 2458-9403 

http://www.jmest.org/wp-content/uploads/JMESTN42353592.pdf 

11. Natasa Mojsoska, "Electromagnetic fields from underground cable lines: FEM calculations 
and measurements", Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology 
(JMEST), Vol. 7, Issue 11,  p 13057-13059, november 2020, ISSN: 2458-9403, 
http://www.jmest.org/vol-7-issue-11-november-2020/ 

Сите трудови се објавени на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk 

Журналот од трудот [9] е индексиран од базата Thomson Reuters. 
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3.2.3 Учество на конференции, семинари и стручни собири: 

1. Еураксес – Истражувачи во движење, семинар, 26.10.2015 Скопје 

2. Најнови технологии за громобранска заштита, семинар, 22.03.2016, Скопје 

3. Работни места во секторот на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност – 
дали образовниот систем е подготвен за успешна енергетска транзиција, стручна 
средба, 13.06.2016, Скопје 

4. Осветлување и фотонапонски уреди/централи, стручен собир, КОАИ, 02.12.2016, 
Скопје 

5. Macedonia Energy Forum MEF 2018, конференција, 07-08.06.2018, Струга 

6. БИМ во електротехниката, стручен собир, КОАИ, 04.04.2019, Скопје 

7. Мерки за редукција и контрола на бучавата од патниот сообраќај во Скопје и Битола, 
стручен собир, ТФБ и Институт за комуникациски студии во Скопје во рамки на 
кампањата за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“23.04.2019, Битола 

8. 54th Internetional Scientific Conference of Information, Communication And Energy 
Systems And Technologies, ICEST 2019, Ohrid, North Macedonia, 27 – 29 june 2019 

9. Примена на проектен менаџмент во градежништвото, стручен собир, КОАИ, 
05.12.2019, Битола 

10. 55th Internetional Scientific Conference of Information, Communication And Energy 
Systems And Technologies, ICEST 2020, Nis, Serbia, 10 – 12 september 2020 

3.2.4 Учество во проекти 

1. H2020 PROJECT: TRINITY - TRansmission system enhacement of regloNal borders by 
means of Intelligent market TechnologY, HORIZON 2020, финансиран од ЕУ,  2019 -
2023 

4.  Стручно-апликативна дејност 

Член е на Македонско научно друштво Битола, МНД кадеги има извршувано 
функциите на технички секретар на Техничкото одделение од 2013 до 2016, потоа член на 
Управниот одбор од 2016 до 2020 и моментално ја извршува функцијата на член на 
Уредувачки одбор. Исто така е член на Здружението на енергетичари на Македонија 
ЗЕМАК, на Македонскиот комитет за големи електрични системи МАКО ЦИГРЕ и член 
на Комората на овластени инженери и овластени архитекти КОИА.  

Има добиени благодарници од Македонско научно друштво Битола за особен 
придонес во развојот на друштвото и стаклена коцка како награда во 2020.  

Кандидатката вон. проф. д-р Наташа Мојсоска има голема соработка со 
стопанството каде е ангажирана како експерт, стручен соработник и консултант во повеќе 
проектантски фирми, каде врши проектирање, ревизија на проекти и стручен надзор над 
градби. Поседува Лиценца за вештачење за област електротехника, бр. 08-4479/2 од 
09.01.2018 издадена од Министерство за правда, овластувања за одговорен проектант А 
бр.4.0360 од 27.05.2019, за ревидент А бр.4.0360 од 27.05.2019 и за надзор А бр.4.0360 од 
10.06.2019, издадени од Комората на овластени инженери и овластени архитекти КОИА. 
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4.1  Одговорен проектант  
1. Основен електротехнички проект „Надградба на индивидуален станбен објект, на ул. Скоевска 

бр. 80, КП 5523 КО Битола, „Есперанца„ ДООЕЛ Битола, септември 2015 

2. Основен електротехнички проект „Б1 Комерцијално деловен објект „  на ул.Пат Кочани -
Пониква, KП бр. 332/466, КО Јамиште, „Драјф„ ДООЕЛ Битола, октомври, 2015 тех. бр. 01-
09/2015  

3. Основен електротехнички проект „Индивидуална станбена зграда„  на ул.Анести Пановски бб, 
KП бр. 15766/3 и 15766/4, КО Битола, „Пумс инжинеринг„ ДОО Битола, октомври, 2015 тех. 
бр. 67/15- 34П  

4. Основен електротехнички проект „Изградба на поткровје на дел од колективна станбена 
зграда„  на ул.Романија бр.41, KП бр. 6648, КО Битола 3, „Пумс инжинеринг„ ДОО Битола, 
ноември, 2015 тех. бр. 75/15- 38П  

5. Основен електротехнички проект „Доградба на скали и лифтови на ЈЗУ Клиничка болница „Д-
р Трифун Пановски„ Битола, крило А,Б Ц, Д, ДЛ,, „Иванов инженеринг„ Битола, тех. бр. 0701-
29 од 12.2015 

6. Основен електротехнички проект „Реновирање и адаптација на ЈЗУ Клиничка болница „Д-р 
Трифун Пановски„ Битола, крило А,Б Ц, ДД, ДЛ,Ф, „Иванов инженеринг„ Битола, тех. бр. 
0701-24 од 12.2015 

7. Основен електротехнички проект „Реновирање и адаптација на ЈЗУ Клиничка болница „Д-р 
Трифун Пановски„ Битола, крило А и Ц, Оперативен блок, „Иванов инженеринг„ Битола, тех. 
бр. 0701-24 од 12.2015 

8. Основен електротехнички проект „Реновирање и адаптација на ЈЗУ Клиничка болница „Д-р 
Трифун Пановски„ Битола, Инфективно одделение, „Иванов инженеринг„ Битола, тех. бр. 
0701-28 од 12.2015  

9. Основен електротехнички проект „Изградба на индивидуална станбена зграда и адаптација и 
надградба на постоечки станбен објект, на ул. Апостол Здравевски бр. 24-а, КП 18337/1 КО 
Битола, „Стил инг„ ДООЕЛ Битола, декември 2015, тех. бр. ОП 30/2015  

10. Основен електротехнички проект „Адаптација на станбен објект„ на ул. Стево Патако бр. 3, 
КП 12905 КО Битола, „Јуринг„ ДООЕЛ Битола, март 2016, тех. бр. 07 -2016  

11. Основен електротехнички проект „ Адаптација на деловен простор„ на ул. Димитар Илиевски 
Мурато бр. 5, КП 11453 КО Битола 3, „Јуринг„ ДООЕЛ Битола, март 2016, тех. бр. 06 -2016  

12. Основен електротехнички проект „ Изградба на станбен објект со деловен простор на приземје 
по претходно рушење на постоечките објекти, на ул. Кавала бр. 6, КП 8138 КО Битола 4, „Стил 
инг„ ДООЕЛ Битола, февруари 2016, тех. бр. ОП 01/2016  

13. Основен електротехнички проект „Изградба на станбен објект по претходно рушење на 
постоечките објекти„ на ул. Даме Груев бр. 19, КП 9315 и 9316, КО Битола 4, „Јуринг„ ДООЕЛ 
Битола, април 2016, тех. бр. 05 -2016  

14. Основен електротехнички проект „Измени во тек на градба на на индивидуални станбени 
згради со претходно рушење на постоен станбен објект„ на ул. „Солунска„ бр. 199  Битола, КП 
11827, КО Битола 3, „Пумс инжинеринг„ ДООЕЛ Битола, април, 2016 тех. бр. 26/16-09П  

15. Основен електротехнички проект „Реконструкција, надградба и доградба станбена куќа „ на 
ул. „Коле Канински„ бр. 8  Битола, КП 11983, КО Битола 3, „Пумс инжинеринг„ ДООЕЛ 
Битола, април, 2016 тех. бр. 98/15-47П  

16. Основен електротехнички проект „Реконструкција со доградба бензиска пумпа со придружни 
објекти, на ул. Македонски гемиџии бр. 1, КП 1697/5 и 1697/6, КО Битола 4, „Есперанца„ 
ДООЕЛ Битола, мај 2016, тех. бр. 0701-113 од 02.2016  
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17. Основен електротехнички проект „Реконструкција на индивидуален станбен објект со изворно 
зачувување на улична фасада  на ул. Бул. 1-ви Мај бр. 122, КП 7491, КО Битола 3, „Ди 
Вентура„ ДООЕЛ Битола, јуни 2016, тех. бр. 04-04/2016  

18. Основен електротехнички проект „Изградба на центар за дијагностика, испитувања, сервис и 
поправка на моторни возила“ на КП 13970 и 67/3,ГП1 во ДУП за работна зона северно од пат 
Битола - Новаци, „Јуринг„ ДООЕЛ Битола, јуни 2016, тех. бр. 20-2016  

19. Идеен електротехнички проект „Реконструкција со надградба на Станбен објект 1 и Станбен 
објект 2, на ул. 4-ти Ноември бр. 47, КП 11358, КО Битола, „Есперанца„ ДООЕЛ Битола, јули 
2016, тех. бр. 0701-176 од 06.2016  

20. Основен електротехнички проект „Изградба на магацински простор, Фабрика за вода СУНА „ 
на КП 484/2, КО Рибарци, „Пумс инжинеринг„ ДООЕЛ Битола, септември, 2016 тех. бр. 24/16-
07П 

21. Основен електротехнички проект „Измени во тек на градба A1 Домување во станбени куќи„ на 
ул. „Владимир Бакариќ„ бб  Битола, КП 5455/1 и 5450/7, КО Битола, „Стил инг„ ДООЕЛ 
Битола, октомври, 2016  

22. Основен електротехнички проект „Изградба на индивидуална станбена зграда со претходно 
рушење на постоен станбен објект „ на ул. „Климент Охридски„ бр. 30а  Битола, КП 12358, КО 
Битола 4, „Пумс инжинеринг„ ДООЕЛ Битола, октомври, 2016 тех. бр. 52/15-23/2П  

23. Основен електротехнички проект „Реконструкција со надградба на Станбен објект 1и 2, на ул. 
4-ти Ноември бр. 47, КП 11358, КО Битола, „Есперанца„ ДООЕЛ Битола, октомври 2016, тех. 
бр. 45-86/14  

24. Основен електротехнички проект „Изградба на станбено деловна зграда по претходно рушење 
на постоен станбен објект„ на ул. Никола Тесла бр.109, КП 11581, КО Битола 3, „Пумс 
инжинеринг„ ДООЕЛ Битола, февруари, 2017 тех. бр. 08/17-03/П  

25. Основен електротехнички проект „Пренамена на помошен објект во деловен„ на КП 2181/2, 
КО Могила, „Пумс инжинеринг„ ДООЕЛ Битола, март, 2017 тех. бр. 67/15-34/2П 

26. Основен електротехнички проект „Дополнување на основен проект за изградба на станбен 
објект А2 домување во станбени згради, на К.П.бр.5871/32, 5871/38, 5871/39 и 5874/40, 
КО.Битола, м.в. Довлеџик, „Јуринг„ ДООЕЛ Битола, септември, 2016 тех. бр. 18-2016,  

27. Основен електротехнички проект „Адаптација – (физичка делба)„на ул. Рузвелтова бр.17, на 
КП 9060, ГП 26, КО Битола, „Стил  инг„ ДООЕЛ Битола, октомври 2017 тех. бр. ОП-27/2017  

28. Основен електротехнички проект „Адаптација на посебен дел од објект – фаза 1, КП 17595/4, 
КО Битола, „Стил инг„ ДООЕЛ Битола, март 2018 тех. бр. ОП-06/2018  

29. Основен електротехнички проект „Реконструкција со пренамена на објект бр.8 „ на КП 
17433/0, КО Битола, м.в Индустриска бб, „Стил инг„ ДООЕЛ Битола, јуни, 2018 тех. бр. ОП-
35/2017  

30. Основен електротехнички проект „Надградба на поткровје на колективна станбена зграда , 
како доградба на стан бр.22„ на ул. Партизанска 38, КП 16397, КО Битола 3, „Пумс 
инжинеринг„ ДООЕЛ Битола, јули, 2018 тех. бр. 18/18-06/П  

31. Основен електротехнички проект „Надградба на поткровје над колективна станбена зграда - 
стан 9А„ на ул. Романија бр. 47-9А, КП 6647, КО Битола, „ Есперанца „ ДОО Битола, 
септември, 2018 тех. бр. 0701-315  

32. Основен електротехнички проект „Индивидуална станбена зграда, реконструкција, доградба и 
надградба„ на ул. Стив Наумов 164-А, КП 13665, КО Битола 3, „Есперанца„ ДОО Битола, 
октомври, 2018 тех. бр. 0701-325  
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33. Основен електротехнички проект „Индивидуална станбена зграда - изградба по претходно 
рушење на објектите„ на ул. Стив Наумов 44, КП 13351, КО Битола 3, „Есперанца„ ДОО 
Битола, октомври, 2018 тех. бр. 0701-318  

34. Основен електротехнички проект „Индивидуална станбена куќа П+1„ КО Гостивар, „СС 
Студио„ ДОО Гостивар, декември, 2018, тех. Бр. 01/18 

35. Основен електротехнички проект „Индивидуална станбена зграда – со претходно рушење на 
објектите„ на ул. Стевче Патако бр. 32,  КП 13397, КО Битола 3, „ Есперанца „ ДОО Битола, 
декември, 2018 тех. бр. 0701-330  

36. Основен електротехнички проект „Надградба над дел од објект“ на КП 1444/1, КО Новаци, 
„Стил инг„ ДООЕЛ Битола, февруари, 2019 тех. бр. ОП-03/2019  

37. Основен електротехнички проект „Објект со намена Г-4 магацин за послебербени активности„ 
во зона Жабени. 32,  КП 88/27, КО Породин, „Урбанизам и архитектура Јерчиќ„ ДООЕЛ 
Битола, март, 2019 тех. бр. 045-04/03.2019  

38. Основен електротехнички проект „Изградба на поткровје на колективна станбена зграда, на 
ул. Нико Фундали бр. 13, КП 16391, КО Битола 3, „Пумс инжинеринг„ ДООЕЛ Битола, март, 
2019 тех. бр. 09/19-06/П  

39. Основен електротехнички проект „Изградба на поткровје на дел од колективна станбена 
зграда, на ул. Прилепска бр. 60а, КП 1755, КО Битола 4, „Пумс инжинеринг„ ДООЕЛ Битола, 
април, 2019 тех. бр. 10/19-07/П  

40. Основен електротехнички проект „Домување во станбени куќи „ на м.в. Хераклеја,  КП 
17595/37, ГП бр. 12.24, КО Битола, „ Есперанца „ ДОО Битола, април, 2019 тех. бр. 0701-346  

41. Основен електротехнички проект „Индивидуална станбена зграда„ на ул. Климент Охридски,  
КП 12324, КО Битола, „ Есперанца „ ДОО Битола, мај, 2019, тех. бр. 0701-348 

42. Основен електротехнички проект „Индивидуална станбена зграда - со претходно рушење на 
постоечкиот станбен објект„ на ул. 12-та, бр. 11, КП 13390, КО Битола 3, „Урбанизам и 
архитектура Јерчиќ „ ДООЕЛ Битола, април, 2019 тех. бр. 045-10/04.2019  

43. Основен електротехнички проект „Индивидуална станбена зграда„ на ул. Довлеџик, бр. 100, 
КП 5943/2, КО Битола 4, „Урбанизам и архитектура Јерчиќ „ ДООЕЛ Битола, април, 2019 тех. 
бр. 045-08/04.2019  

44. Основен електротехнички проект „Индивидуална станбено-деловна зграда - по претходно 
рушење на постоен деловен објект„ на ул. Охридска, бр. 323, КП 6572, КО Битола 3, „Пумс 
инжинеринг „ ДООЕЛ Битола, јуни, 2019 тех. бр. 26/19-14П 

45. Основен електротехнички проект „Адаптација на „CALL CENTAR„ на ЦУК „ на ул. Димче 
Мирчев бр. 9, Општина Центар, Скопје, „Баухаус проект„ ДООЕЛ Кавадарци, август, 2019 тех. 
бр. 01-08/19  

46. Основен електротехнички проект „Изградба на објект со намена А1 – домување во станбени 
куќи„ на КП 244/1, КО Буково, „Урбанизам и архитектура Јерчиќ „ ДООЕЛ Битола, септември, 
2019 тех. бр. 045-16/08.2019  

47. Основен електротехнички проект „Изградба на објект со намена А3 – групно домување„ на 
м.в. Хераклеја на КП 17595/283, ГП 10.4, КО Битола, „Тиминг„ ДООЕЛ Прилеп, октомври, 
2019 тех. бр. 286/19  

48. Основен електротехнички проект „Изградба на објект со намена А3 – групно домување„ на 
м.в. Хераклеја на КП 17595/284, ГП 10.5, КО Битола, „Тиминг„ ДООЕЛ Прилеп, октомври, 
2019  

49. Основен електротехнички проект „Индивидуална станбена зграда „ на ул. Солунска, бр. 218, 
КП 12305, КО Битола, „Матески Архитекти„ ДООЕЛ Битола, декември, 2019 тех. бр. тех. бр. 
055-04/2019  
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50. Основен електротехнички проект „Изградба на објект со намена А3 – групно домување дом за 
самци со претходно рушење на постоечкиот станбен објект „ на КП 267/1, КО Кравари, 
„Матески Архитекти„ ДООЕЛ Битола, декември, 2019 тех. бр. 055-05/2019  

51. Основен електротехнички проект „Индивидуален станбен објект , изградба со претходно 
рушење „ на м.в. Стрчин,  КП 17801, КО Битола, „ Есперанца „ ДОО Битола, декември, 2019 
тех. бр. 0701-382 

52. Идеен електротехнички проект „Изградба на индивидуална станбена куќа „ на КП 115/1, КО 
Олевени, јануари, 2020 

53. Основен електротехнички проект „Индивидуална станбена зграда - со претходно рушење на 
постоечкиот станбен објект„ на ул. 25-та, бр. 30, КП 14255/1, КО Битола 3, „ Матески 
Архитекти „ ДООЕЛ Битола, јануари, 2020 тех. бр. 055-06/2019  

54. Основен електротехнички проект „Изградба на поткровје над постоечка индивидуална 
станбеназграда„ ул“Пелистер“ бр. 44, КП 14899, КО Битола, „Матески Архитекти„ ДООЕЛ 
Битола, март, 2020 тех. бр. 055-01/2019 

55. Основен електротехнички проект „Изградба на објект со намена А1- Семејно домување во 
станбени куќи„ м.в. Село, КП 1273/1, КО Горно оризари, општина Битола, „Матески 
Архитекти„ ДООЕЛ Битола, март, 2020 тех. бр. 055-07/2019 

56. Основен електротехнички проект „Изградба на објект со намена А1- Семејно домување во 
станбени куќи„ м.в. Село, КП 1273/2, КО Горно оризари, општина Битола, „Матески 
Архитекти„ ДООЕЛ Битола, март, 2020 тех. бр. 055-08/2019 

57. Основен електротехнички проект „Изградба на индивидуален станбен објект со претходно 
рушење„  на КП 13788, КО Битола 3, „Есперанца„ ДОО Битола, април, 2020 тех. бр. 0701-394 

58. Основен електротехнички проект „Индивидуална станбена зграда - Надградба на поткровје, 
согласно член 59-s од Законот за измени и дополнувања на Законот за градење„ на ул. 
Херцеговина бр. 44-б, КП 2872, КО Битола 4, „ Пумс инжинеринг„ ДООЕЛ Битола, април, 
2020 тех. бр. 09/20-06/П 

59. Основен електротехнички проект „Изградба на индивидуална станбена зграда„  на КП 17938/1 
и КП 17942/3, КО Битола, „Есперанца„ ДОО Битола, мај, 2020 тех. бр. 0701-388 

60. Основен електротехнички проект „Адаптација на деловен простор во приземје„  наул. Север-
Југ бр. 3, КП 16341, КО Битола 3, „Есперанца„ ДОО Битола, мај, 2020 тех. бр. 0701-393 

61. Основен електротехнички проект „Реконструкција на индивидуална станбена зграда“ на 
КП.бр.3300, КО Могила 3 „Пумс инжинеринг„ ДООЕЛ Битола, мај, 2020 тех. бр. 08/20-05/П  

62. Основен електротехнички проект „Надградба на станбен објект и доградба на надворешни 
скали „ на ул. Неолица, бр. 8, КП 11977/1, КО Битола 3, „Форми„ ДООЕЛ Битола, мај, 2020 
тех. бр. 08-08/10 

63. Основен електротехнички проект „Изградба на деловен објект – Самопослуга (деловен 
простор 1 и 2) со магацински простор на ниво на кат по претходно рушење на постоечки 
објект„ на м.в. Буковски Мост, КП 18374/4 и КП 18375/, „Стил инг„ ДООЕЛ Битола, мај, 2020 
тех. бр. ОП-13/20 

64. Основен електротехнички проект „Изградба на индивидуална станбена зграда Надградба на 
постоен објект, согласно член 59-s од Законот за измени и дополнувања на Законот за 
градење„ на ул. 27-ма бр. 15, КП 14301, КО Битола 3, „Матески Архитекти„ ДООЕЛ Битола, 
мај, 2020 тех. бр. 055-03/2020  

65. Основен електротехнички проект „Изградба на индивидуална станбена 
зградасопредходнорушењена постоечкиот станбен објект„ ул.,,Сава Ковачевиќ“, КП 6336/2, 
КО Битола 3, „Матески Архитекти„ ДООЕЛ Битола, јуни, 2020 тех. бр. 055-14/2019 
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66. Основен електротехнички проект „Изградба на објект со намена А1 – Домување во станбени 
куќи,  КП 134/7 и 134/1, КО Кравари, Општина Битола, „Матески Архитекти„ ДООЕЛ Битола, 
јуни, 2020 тех. бр. 055-08/2020  

67. Основен електротехнички проект „Изградба на објект со намена А2 – Домување во згради„ 
,КП 13869 и КП 19418/2, КО Битола, „Архитектура инженеринг„ ДООЕЛ Битола, јуни, 2020 
тех. бр. 01/05-2020 

68. Основен електротехнички проект „10(20) [kV] Приклучок и Столобна трансформаторска 
станица со енергетски трансформатор 10(20)/0,4[kV], 50[kVA] за рибник Маловишта„ 
„Електрогопед„ ДОО Битола, јули, 2020 тех. бр. НМ ДН 578/20 

69. Основен електротехнички проект „Изградба на биогасна централа до 1МW со искористување 
на енергетски култури, ѓубриво и остатоци од храна во фарми„ на КП 222/37, КО Добромири, 
општина Новаци, „Матески Архитекти„ ДООЕЛ Битола, септември, 2020 тех. бр. 055-02/2019 

70. Основен електротехнички проект „Изградба на биогасна централа до 1МW со искористување 
на енергетски култури, ѓубриво и остатоци од храна во фарми„ на КП 222/38, КО Добромири, 
општина Новаци, „Матески Архитекти„ ДООЕЛ Битола, септември, 2020 тех. бр. 055-03/2019 

71. Основен електротехнички проект „Изградба на објект со намена А2 – Домување во згради„ 
м.в. Хераклеја, КП 17595, КО Битола, „Матески Архитекти„ ДООЕЛ Битола, септември, 2020 
тех. бр. 055-09/2020 

72. Основен електротехнички проект „Изградба на индивидуална станбена зграда„ ул. Стив 
Наумов бр. 44, на КП 13351, КО Битола 3, „Матески Архитекти„ ДООЕЛ Битола, септември, 
2019 тех. бр. 055-04/2020 

73. Основен електротехнички проект „Надградба на постоен објект на Индивидуална станбена 
зграда согласно член 59-s од Законот за измени и дополнувања на Законот за градење„ ул. 
“Ѓорче Петров“ бр. 61, КП 1733, КО Битола 4, „Матески Архитекти„ ДООЕЛ Битола, 
септември, 2020 тех. бр. 052-02/2020 

74. Основен електротехнички проект „Реконструкција со доградба и пренамена на дел од станбен 
во деловен простор, на станбен објект“ на КП.бр.7490, ГП.4, КО Битола 3 „Пумс инжинеринг„ 
ДООЕЛ Битола, септември, 2020 тех. бр. 23/20-13/П  

75. Основен електротехнички проект „Реконструкција со доградба и пренамена на дел од станбен 
во деловен простор, на станбен објект“ на КП.бр.7479, ГП.3, КО Битола 3 „Пумс инжинеринг„ 
ДООЕЛ Битола, октомври, 2020 тех. бр. 24/20-14/П  

76. Основен електротехнички проект „СТД – Домување – семејни куќи со комплемантарни 
функции - надградба на поткровје“, на ул. “Климент Охридски” бр.104-б, КО.Битола 3, 
КП.бр.12398/1, ГП.бр. 31, „Пумс инжинеринг„ ДООЕЛ Битола, ноември, 2020 тех. бр. 28/20-
17/П  

77. Основен електротехнички проект „Изградба на бетонска база на компанијата “ДОО Бетон 2020 
H&O“, м.в. Долни Свињар, КП 463, ГП1.35, КО Буково, општина Битола, „Матески 
Архитекти„ ДООЕЛ Битола, декември, 2020 тех. бр. 055-16/2020 

 

4.2  Ревидент на проектна техничка документација 

1. Основен електротехнички проект за Изградбана цевковод за водоснабдување на с.Брод, 
с.Живојно, с. Добровени, општина Новаци  “Пумс инжинеринг” ДОО Битола, август 
2015тех.бр.60/15-32Р  

2. Основен електротехнички проект за Адаптацијана постоечка кровна површина со пренамена 
во поткровен станбен објект на ул. Никола Тесла бр. 94а, КПбр.11961, КОБитола,“Eсперанца” 
ДОО Битола, септември 2015, тех.бр. 0701-82од17.09.2015  
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3. Основен електротехнички проект за Пренамена и адаптација на индустриска хала во хала за 
производство на мелнички производи, скроб и производи од скроб наКПбр.52/2,  KO 
Кравари,“Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, јули 2015тех.бр.2-16/2015  

4. Основен електротехнички проект за Изградбанаобјект за домување со посебен режим А0, на 
КПбр.17595/159  КОБитола, м.в. Хераклеа, “Пумс инжинеринг” ДОО Битола, октомври 
2015тех.бр.82/15-40Р 

5. Основен електротехнички проект за Изградбанаобјект за домување со посебен режим А0, на 
КПбр.17595/160  КОБитола, м.в. Хераклеа, “Пумс инжинеринг” ДОО Битола, октомври 
2015тех.бр.83/15-41Р  

6. Основен електротехнички проект за Изградбанаобјект за домување со посебен режим А0, на 
КПбр.17595/163  КОБитола, м.в. Хераклеа, “Пумс инжинеринг” ДОО Битола, октомври 
2015тех.бр.84/15-42Р  

7. Извештај за техничка контрола на Елаборат за исполнување на техничките нормативи 
согласно со Правилникот за техничките нормативи за изградба на надземни ел. енергетски 
водови со номинален напон од 1 до 400 kV  за објект –котлара под 1х35kV далековод, на 
КПбр.1630/1, KO Битола 5, “Форми” ДООЕЛ Битола,  ноември 2015  

8. Основен електротехнички проект за: Реконструкција на индивидуална станбена зграда со 
изградба на поткровје на ул. “Буковски мост” бр. 18, КП 18344/3, КО Битола,“Биро за 
урбанизам” ДООЕЛБитола, ноември 2015тех.бр.2-30/2015  

9. Основен електротехнички проект за Изградбана магацин за сточна храна, на КПбр.1324 и КП 
бр. 1320, м.в. Таирови лозја, КО Крклино, општина Битола, “Пумс инжинеринг” ДОО Битола, 
ноември 2015тех.бр.86/15-44Р  

10. Основен електротехнички проект за: Измени во тек на градба при адаптација – Пренамена на 
дел од деловен објект во фабрика за производство на млечни производи: UHT млеко и свежо 
млеко “Млекара Здравје Радово”-  Iфаза,“Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, декември 
2015тех.бр.2-33/2015  

11. Извештај за техничка контрола на Елаборат за исполнување на техничките нормативи 
согласно со Правилникот за техничките нормативи за изградба на надземни ел. енергетски 
водови со номинален напон од 1 до 400 kV  за објект –куќа под 35kV далековод на КПбр.345/1, 
KO Раштани, “Форми” ДООЕЛ Битола,  декември 2015, тех. бр. 09-09/126  

12. Основен електротехнички проект за Изградбана колективна станбена зграда, на КПбр.15769/3 
и КП бр. 15777/12  КОБитола, “Пумс инжинеринг” ДОО Битола, декември 2015тех.бр.107/15-
56Р 

13. Дополнување на основен електротехнички проект за: Изградба на индивидуална станбена 
зграда на КП 17750/7, м.в. Стрчин, КО Битола,“Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, декември 
2015тех.бр.2-36/2015  

14. Основен електротехнички проект „Стаја за молзни крави„ КП 42/1 КО Логоварди, ДООЕЛ 
„Проинг„ - Битола, декември 2015 тех. бр. 28/2015/  

15. Основен електротехнички проект за Изградбана магацин, на КПбр.791/8 КОБитола, мв 
Довлеџик “Пумс инжинеринг” ДОО Битола, јануари 2016тех.бр.01/16-01Р  

16. Основен електротехнички проект за Изградба на Рибник за одгледување на речна и 
калифорниска пастрмка, со пратечки објекти, на КПбр. 4 КО Маловишта, “Пумс инжинеринг” 
ДОО Битола, јануари 2016тех.бр.02/16-02Р  

17. Дополнување на основен електротехнички проект- Измени во тек на градбаСтанбена зграда 
АРМ четврт 1м.в. Хераклеа-Битола на КПбр. 17595/246 КО Битола 800, “Форми” 
ДООЕЛБитола, јануари 2016тех.бр.09-09/6   

18. Основен електротехнички проект за: A1- домување – Семејно домување во станбени згради 
(Изградба на индивидуален станбен објектА1 со деловен простор на приземје и галерија) на мв 
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ЃорчеПетров бб КПбр.1749/8 ГПбр. 39 KO Битола 4,“Eсперанца” ДОО Битола, април 2016, 
тех.бр. 0701-121 од 30.03.2016  

19. Основен електротехнички проект за: Изградба на Станбено - деловен комплекс, Втора фаза,на 
ул.„Игњат Атанасовски„ бб, КП бр..14775/3;14775/6;14775/9;14780/2 КО Битола,“Форми” 
ДООЕЛБитола, април 2016, тех.бр.09-09/30 од 21.03.2016 

20. Основен електротехнички проект за: Адаптација со пренамена на дел од станбен објект на ул. 
Охридска бр.309, KO Битола,“Eсперанца” ДОО Битола, јуни 2016, тех.бр. 0701-
177од06.06.2016  

21. Основен електротехнички проект за Доградба поткровје на рамна проодна тераса кон стан бр. 
19, на колективна станбена зграда на ул. Партизанска бр. 35, Битола, КПбр. 15880 КО Битола, 
“Пумс инжињеринг” ДОО Битола, јуни 2016тех.бр.38/16-27Р  

22. Основен електротехнички проект за Изградба на индивидуална станбена зграда (А0 домување 
со посебен режим) на м.в. Хераклеја, КПбр. 17595/162, КО Битола 800, “Пумс инжињеринг” 
ДОО Битола, јуни 2016тех.бр.31/16-22Р  

23. Основен електротехнички проект за: Ладилник со магацински простор Г2 на ул.„Новачки пат„ 
бб, КО Битола, КП бр. 1381/2, Битола, “Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, јули 2016, тех.бр.2-
12/2016  

24. Основен електротехнички проект за: Реконструкција на линиска инфраструктурна градба : 
Улично осветлување на ул. „Драгорска„ Битола,“Проинг” ДООЕЛБитола, јули 2016, 
тех.бр.33/2016  

25. Основен електротехнички проект за:Aдаптација со пренамена на Прва фаза на Основен проект 
за изградба на Станбено  -  деловен  комплекс (подрум и сутерен), на ул.„Игњат Атанасовски„ 
бб, КП бр..14775/3;14775/6;14775/9;14780/2 КО Битола,“Форми” ДООЕЛБитола, јули 2016, 
тех.бр.09-09/86 од 28.07.2016 

26. Основен електротехнички проект за: Изградба на  Станбено-  деловен  комплекс,  Четврта  
фаза,на ул. „Игњат Атанасовски„ бб, КП бр..14775/3;14775/6;14775/9;14780/2 КО 
Битола,“Форми” ДООЕЛ Битола, август 2016, тех.бр.09-09/99 од 30.08.2016 

27. Основен електротехнички проект за Изградба на магацин - ладилник на м.в. Гургур, КПбр. 
11045/1, КО Битола 5, “Пумс инжињеринг” ДОО Битола, август 2016тех.бр. 57/16-41P 

28. Основен електротехнички проект за: Адаптација на објектот на Стоковната куќа Марди 
(поранешен Јавор) Адаптација на подрумот и дел од приземјетона КП 8228, KO Битола 
4,“Eсперанца” ДОО Битола, септември 2016, тех.бр. 0701-198од22.09.2016  

29. Основен електротехнички проект за:А1 домување – семејно домување во станбени куќи, КП 
1749/7, KO Битола 4,“Eсперанца” ДОО Битола, септември 2016, тех.бр. 0701-
134/2од29.09.2016 

30. Основен електротехнички проект за: Доградба и надградба на постоен индивидуален станбен 
објект на ул. Димитар Беровски бр.11, КП 2186, KO Центар 2, Скопје, “Eсперанца” ДОО 
Битола, септември 2016, тех.бр. 0701-191од02.09.2016 

31. Основен електротехнички проект за Изградба на деловен објект со намена Б1 – мали 
комерцијални и деловни намени (по предходно рушење на постоечки), КПбр. 14668, КОБитола 
3, “Пумс инжињеринг” ДОО Битола, септември 2016тех.бр. 64/14-45P 

32. Основен електротехнички проект за Реконструкција напомошенобјект, КПбр. 134/6, 
КОКравари, “Пумс инжињеринг” ДОО Битола, октомври 2016тех.бр.72/16-53P 

33. Основен електротехнички проект за: Реконструкција и надградба на постоен објект на ул. 
Пепи Пупле бр.11, КП 13098/1 и 13098/2, KO Битола 3,“Eсперанца” ДОО Битола, октомври 
2016, тех.бр. 0701-126од13.04.2016  
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34. Основен електротехнички проект за:А1 домување – семејно домување во станбени куќи, КП 
1749/6, KO Битола 4,“Eсперанца” ДОО Битола, ноември 2016, тех.бр. 0701-189/2од04.11.2016  

35. Основен електротехнички проект за: Дополнителен проект за измени во тек на градба на 
основен електротехнички проект за изградба на  Станбено-  деловен  комплекс,на ул.„Игњат 
Атанасовски„ бб, КП бр..14775/3;14780/2 КО Битола,“Форми” ДООЕЛБитола, ноември 2016, 
тех.бр.09-09/134 од 21.11.2016 

36. Основен електротехнички проект за Реконструкција и надградба на кат на индивидуална 
станбена куќа, на ул. Блаже Рогозинарот бр.24, КПбр. 8902, КОБитола 3, “Ресурс ЛТДИ” 
ДООЕЛБитола, декември 2016тех.бр.0901-127-16  

37. Основен електротехнички проект за Aдаптација на стан бр. 6 во станбен објект со физичка 
делба и пренамена на едниот дел во деловен простор со намена Б1,канцеларии на КПбр. 
17944/7, КОБитола 1/2, “Пумс инжинеринг” ДОО Битола, декември 2016тех.бр.83/16-59P 

38. Основен електротехнички проект за Основен проект за адаптација - пренамена на станбен 
простор во колективна станбена зграда во деловен простор - нотарска канцеларија,ул. „Филип 
Втори Македонски“ бр.15/3 - Битола, КП бр.8092 КО Битола, “Форми” ДООЕЛБитола, 
декември 2016тех.бр.09-09/141 од 15.12.2016  

39. Извештај за техничка контрола на Елаборат за исполнување на техничките нормативи 
согласно со Правилникот за техничките нормативи за изградба на надземни ел. енергетски 
водови со номинален напон од 1 до 400 kV, “Технички факултет” Битола, декември 2016 тех. 
бр. 049-30/15.10.2014  

40. Електротехнички проект за “Изработка на инсталација за заштитно заземјување и 
громобранска заштита“на објект на КМЦ на КП 7035, KO Битола, “Технички факултет” 
Битола, декември 2016 арх. бр. 03 -924/1 од 22.12.2016  

41. Извештај за техничка контрола на Елаборат за исполнување на техничките нормативи 
согласно со Правилникот за техничките нормативи за изградба на надземни ел. енергетски 
водови со номинален напон од 1 до 400 kV  на објект – семејна куќа под 1х35кV далекуводна 
KП 10702, КОБитола 5, “Технички факултет” Битола, декември 2016 арх. бр. 03 -874/1 од 
07.12.2016  

42. Основен електротехнички проект за Изградба на станбен објект по претходно рушење на 
постоечкиот, ул. Кленовецбр. 111, Битола, КПбр. 13816, КОБитола 3, “Пумс инжинеринг” 
ДОО Битола, јануари 2017тех.бр.03/17-01P 

43. Извештај за техничка контрола на Елаборат за исполнување на техничките нормативи 
согласно со Правилникот за техничките нормативи за изградба на надземни ел. енергетски 
водови со номинален напон од 1 до 400 kV  на објект – семејнакуќапод 1х150кV далекуводна 
КПбр.375, KO Раштани, “Технички факултет” Битола, декември 2016 арх. бр. 03 -83/1 од 
30.01.2017  

44. Основен електротехнички проект за Изградбана Рибник за одгледување на речна и 
калифорниска пастрмка , КП бр. 4, КО Маловишта, “Пумс инжинеринг” ДОО Битола, 
февруари 2017тех.бр.06/17-04P 

45. Основен електротехнички проект за Основен Електротехнички проект  за Надградба над 
постоечки објект (Услужни дејности  -  Б1),ул. „Кузман Јосифовски“ бр.10 – Битола, КП 
бр.12562 КО Битола 3, “Форми” ДООЕЛБитола, февруари 2016тех.бр.09-09/20 од 02.02.2017  

46. Основен електротехнички проект за изведба на колективна станбена зграда, центар Охрид, на 
КП бр. 14262/1, 14630, 14628 и 14624 и др. КО Охрид 3,“Eсперанца” ДОО Битола, февруари 
2017, тех.бр. 0701-215 од 03.02.2017 

47. Основен електротехнички проект за: А2семејно домување во згради, м.в. Хераклеја, КП 
17295/244, KO Битола 800,“Eсперанца” ДОО Битола, март 2017, тех.бр. 0701-201 од 22.11.2016 
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48. Основен електротехнички проект за: Oсновен проект за изградба на магацински простор: Г-
производство, дистрибуција и сервиси (Г2 Г3 Г4) на К.П. бр. 88/13 КО Породин, Г.П. бр. 60, 
ЈИЗ Жабени, општина Битола ,“Eсперанца” ДОО Битола, февруари 2017, тех.бр. 0701-210 од 
26.12.2016  

49. Основен електротехнички проект за Изградба на Деловен комплекс со затворен пазар (КАМ 
МОЛ)  на ГП бр. 1.6 и 1.7, Скопје., “Пумс инжинеринг” ДОО Битола, март 2017тех.бр.15/17-
07P 

50. Основен електротехнички проект за: А1домување во станбени куќи, м.в. Хераклеја, КП 
17595/107, KO Битола 800,“Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, април 2017, тех.бр.А-2-07/2017 

51. Извештај за техничка контрола на Елаборат за исполнување на техничките нормативи 
согласно со Правилникот за техничките нормативи за изградба на надземни ел. енергетски 
водови со номинален напон од 1 до 400 kV  на објект – семејна куќа под 1х10кV далекувод  на 
КП бр.1116, KO Г.Оризари, “Пумс инжинеринг” ДОО Битола, мај 2016 тех.бр.24/17-11P 

52. Основен електротехнички проект за Адаптација на станбен објект со пренамена на проодна  
тераса во станбени простории,  КП бр.  1172, КО  Горно Оризари, Битола, “Пумс инжинеринг” 
ДООЕЛБитола, јули 2017тех.бр.36/17-17P 

53. Основен електротехнички проект за Пренаменанаделодсутерен (гаража) 
настанбенобјектводеловенпростор, ул. АриАнгелевскибр. 8, Битола, КПбр. 16793, КОБитола 
3., “Пумс инжинеринг” ДООЕЛБитола, јули 2017тех.бр. 34/17-16P 

54. Основен електротехнички проект за Надградбанастанбена зграда – стан Б  наул. Васко 
Карангелевски бр. 2/3/37, КП бр. 14761, КО Битола, “Пумс инжинеринг” ДООЕЛБитола, 
август 2017тех.бр.44/17-24P 

55. Основен електротехнички проект за Надградбанастанбена зграда – стан А  наул. Васко 
Карангелевски бр. 2/3/37, КП бр. 14761, КО Битола, “Пумс инжинеринг” ДООЕЛ Битола, 
август 2017тех.бр.43/17-24P 

56. Основен електротехнички проект за: Адаптација со пренамена на дел од деловен објект во 
фабрика за производство на млеко и млечни производи “Млекара Здравје – Радово“ 
IIфазанаградба, м.в. Довлеџик бб, КПбр. 5329/1, КОБитола.,“Биро за урбанизам” 
ДООЕЛБитола, октомври 2017, тех.бр.А-2-21/2017 

57. Основен електротехнички проект за: Реконструкција на индивидуалнастанбеназграда, со 
доградба на надворешно скалиште и надградба, ул. ХристоУзуновбр. 10, Битола, КПбр. 
16495/1, КОБитола3 ,“Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, ноември 2017, тех.бр.А-2-22/2017 

58. Основен електротехнички проект за Изградба на објект за примарна обработка на земјоделски 
производи – објект за складирање, прием и чување на примарни земјоделски производи со 
сопствено ладење на, КП.бр.1159, КОСтење, Ресен, “Пумс инжинеринг” ДООЕЛ Битола, 
ноември 2017тех.бр.45/17-25P 

59. Извештај за техничка контрола на Елаборат за исполнување на техничките нормативи 
согласно со Правилникот за техничките нормативи за изградба на надземни ел. енергетски 
водови со номинален напон од 1 до 400 kV  на објект – семејна куќа под 1х35кV далекуводна 
КПбр.345/1, KO Раштани, “Форми Јорго” ДООЕЛБитола, декември 2017  

60. Извештај за техничка контрола на Елаборат за исполнување на техничките нормативи 
согласно со Правилникот за техничките нормативи за изградба на надземни ел. енергетски 
водови со номинален напон од 1 до 400 kV  на објект – помошен објект под 1х110кV 
далекуводна КПбр.374, KO Раштани, “Форми Јорго” ДООЕЛБитола, декември 2017 

61. Основен електротехнички проект за Изградба на колективна станбена зграда А2 на м.в. Васко 
Карангелевски, КП.бр.14690/5 и 14690/6, Општина Битола, “Гео Балкан” ДООЕЛБитола, 
декември 2017тех.бр.11-06/2017  
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62. Основен електротехнички проект за Изградба наТрафостаница ТС 10(20)/0,4kV, 3x1000kVA, 
КП бр. 1381/2, КО Битола 5, “Биро за урбанизам” ДООЕЛ Битола, јануари 2018тех.бр. A-2-
27/17  

63. Основен електротехнички проект за Надградба на индивидуален станбен објект –А1 по член 
59s  на ул. 21 бр. 45, КП бр. 14190, КО Битола 3, “Пумс инжинеринг” ДООЕЛБитола, март 
2018тех.бр.12/18-08P 

64. Основен електротехнички проект за Адаптација и пренамена на гаража – дел од индивидуална 
станбена зграда во деловен простор, ул. Булевар 1-ви Мај бр. 82, КП бр. 7744, КО Битола 3, 
“Форми Јорго” ДООЕЛ Битола, април 2018тех.бр.09-09/44 од 16.04.2018  

65. Основен електротехнички проект за Изградба на индивидуалнастанбеназграда со претходно 
рушење на постоечка, ул. Цветан Димов бр. 81, КП бр. 10078, КО Битола 4, “Форми Јорго” 
ДООЕЛБитола, април 2018тех.бр.09/09-47 

66. Основен електротехнички проект за Изградба наиндивидуалнастанбеназграда, м.в.Стрчин, 
КПбр. 16054/5, КОБитола,“Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, април 2018, тех.бр.А-2-10/2018 

67. Основен електротехнички проект за Изградба на објект за примарна обработка на земјоделски 
производи -  објект за складирање, прием и чување на примарни земјоделски производи со 
сопствено ладење, на КП.бр.2571, КО Љубојно, Ресен, “Пумс инжинеринг” ДООЕЛБитола, 
април 2018тех.бр.09/18-05P 

68. Основен електротехнички проект за Изградба на 10(20) kV кабловски напоен вод за 
напојување на МХЕ “Вирово“, “Пенџер” ДООЕЛБитола, април 2018тех.бр.02/2018  

69. Основен електротехнички проект за Основен Електротехнички проект за Адаптација со 
пренамена од помошна просторија во станбен простор на мансарда од ЗСО-заеднички 
станбени објекти, Населба Карпош 12/1, КП бр. 11176/1, КО Битола 3, “Форми Јорго” 
ДООЕЛБитола, мај 2018тех.бр.09/09-57  

70. Основен електротехнички проект за Дополнување на Дополнување за основенпроектза измени 
во тек на градба на индивидуален станбен објект, ул. Пеце Матичевски бр. 38-Б, КП бр. 12884, 
КО Битола, “Есперанца” ДОО Битола, јуни 2018тех.бр.0701-301  

71. Основен електротехнички проект за Дополнување на основен проект за измени во тек на 
градба на индивидуален станбен објект, ул. Пеце Матичевски бр. 38-Б, КП бр. 12884, КО 
Битола, “Ресурс ЛТДИ” ДООЕЛБитола, јули 2018тех.бр.85/18  

72. Основен електротехнички проект за Производство на електрична енергија Фотоволтна 
електроцентрала Самандов, Попова Кула, Демир Капија, “Пумс инжинеринг” ДООЕЛБитола, 
јули 2018тех.бр.22/18-15P 

73. Основен Електротехнички проект за Промена на прекинувач и заштита на трафо поле 1, 110kV 
во ТС 110/6kV, Бучим Радовиш, Трафостаница Бучим, “Форми Јорго” ДООЕЛБитола, јули 
2018тех.бр.09/09-33  

74. Основен електротехнички проект за Адаптација на хидрофорска куќарка со замена на 
хидроопрема во н.м. Ново Село, општина Демир Хисар, “Пумс инжинеринг” ДООЕЛБитола, 
август 2018тех.бр.29/18-17P 

75. Основен електротехнички проект за Надградба на А 1-1 станбена куќа, на ул. Разловечко 
востание 24/41, КП.бр.2302/6, КО Долно Соње, “Пумс инжинеринг” ДООЕЛБитола, август 
2018тех.бр. 31/18-18P 

76. ОсновенЕлектротехничкипроектза Реконструкција, доградба и надградба на индивидуален 
станбен објект  на ул. Никола Тесла 108, КП 11949, КО Битола 3, “Форми Јорго” 
ДООЕЛБитола, август 2018тех.бр.09-09/82  

77. Основен Електротехнички проект за Изградба на фаза 2 на Фотонапонска електрана ФЕЦ со 
ел. моќност 992.2 MW, во атар нa с.Лисолај, КП бр.318/1, KП 318/2 и КП 334/1, “Eсперанца” 
ДОО Битола, август 2018, тех.бр.0701-303 од 08.2018 
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78. Основен електротехнички проект за Изградба на магацин, м.в.Средорек, КПбр.10851 
(старпремер), КП.бр.11099/1 И 11099/2 (новпремер), Г.П.бр.10851, КОБитола 5,“Биро за 
урбанизам” ДООЕЛБитола, септември 2018, тех.бр.А-2-20/2018 

79. Основен електротехнички проект за Изградба наиндивидуалнастанбеназграда, КПбр.17603/15, 
Г.П.бр.13, КОБитола,“Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, септември 2018, тех.бр.А-2-31/2018 

80. Основен електротехнички проект за Изградба на А1-ДОМУВАЊЕ-Семејни куќи со градини 
реконструкција на надворешни скали на ул.„Цар Самоил„ бр.152, К.О.Битола 3, К.П.бр.7794, 
Битола,  “Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, октомври 2018, тех.бр.А-2-29/2018 

81. Изведбен електротехнички проект за Изградба на фаза 2 на Фотонапонска електрана ФЕЦ со 
ел. моќност 992.2 MW, во атар нa с.Лисолај, КП бр.318/1, KП 318/2 и КП 334/1, “Eсперанца” 
ДОО Битола, октомври 2018, тех.бр. 0701-313 од 08.2018 

82. Извештај за техничка контрола на Елаборат за исполнување на техничките нормативи 
согласно со Правилникот за техничките нормативи за изградба на надземни ел. енергетски 
водови со номинален напон од 1 до 400 kV  на објект – помошен објект под 1х110кV 
далекуводнаКПбр.2489, KO Крушево, “Форми Јорго” ДООЕЛБитола, октомври 2018 тех.бр.09-
09/131 од 18.10.2018   

83. Основен електротехнички проект за Изградба на Адаптација - пренамена на станбен простор 
во индивидуална станбена зграда, во деловен простор - производство на слатки и торти, ул. 
“Ѓорѓи Ѓорѓиев -Џоџа” бр.2-в,КО.Битола 3, КП.бр.11272, “Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, 
декември 2018, тех.бр.А-2-39/2018 

84. Основен електротехнички проект за Изградба на Индивидуална станбена зграда на ул. 
“Леринска”бр.68а, КО.Битола 3, КП.бр.13460, “Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, декември 
2018, тех.бр.А-2-40/2018 

85. Основен електротехнички проект за Изградба на фотоволтна електроцентрала “Самандов“ во 
Индустриска зона Попова Кула, Демир Капија, “Пумс инжинеринг” ДООЕЛБитола, јануари 
2019, тех.бр.22/18-15Р/1 

86. Основен електротехнички проект за Реконструкција, надградба и пренамена на кровен простор 
во станбен на  објект со намена комерцијална и СК (семејникуќисоградини), на ул. “Никола 
Тесла”бр.53, КО.Битола 3, КП.бр.9102,  “ФОРМИ” ДООЕЛ Битола, февруари 2019, тех.бр.09-
09/27 од 18.02.2019 

87. сновен електротехнички проект за Надградба на кат за дел од објект со намена В2 – ЈОУДГ 
“Естреја Овадија Мара“, Детска градинка “ПРОЛЕТ“ , на ул. “Наум Наумовски - Борче”бб, “24 
ИНГ” ДООЕЛБитола, февруари 2019, тех.бр.26/2019  

88. Основен електротехнички проект за Темелна реконструкција со доградба и надградба во А1-
домување - семејникуќисоградини, на ул. “Христо Ботев”бр.77а, КО.Битола 3, КП.бр.13036,  
“ФОРМИ” ДООЕЛБитола, февруари 2019, тех.бр.09-09/25  

89. Измана во тек на градна на основен електротехнички проект за Изградбана објект со намена 
А2 Домување во станбени згради, на ул. Васко Карангелевски бб, КПбр. 14690/2 и 14690/3, 
Битола,  “Гео Балкан” ДООЕЛБитола, март 2020, тех.бр.11-10/2019 

90. Основен електротехнички проект за Изградбанаколектинастанбеназграда, мв Хераклеа, КПбр. 
17595/16, ГПбр. 2.4, Битола, “Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, април 2019, тех.бр.А-2-
5/2019 

91. Основен електротехнички проект за Измена во тек на градба за изградба на деловeн објект - 
ладилник, на м.в Грегов Бунар КО Битола, КП бр. 11019, Битола, општина Битола,  “Биро за 
урбанизам” ДООЕЛБитола, мај 2019, тех.бр.А-2-6/2019 

92. Основен електротехнички проект за Надградба над станбена куќа по член 59-s од Законот за 
градење на ул. “Пекљане” бр.20, КП.бр.964/4, КО Ѓорче Петров 5, Лепенец, Скопје, “Биро за 
урбанизам” ДООЕЛБитола, мај 2019, тех.бр.А-2-12/2019 
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93. Основен електротехнички проект за Изградба на Индивидуална станбена зграда согласно член 
59-s од Законот за измени и дополнувања на Законот за градење на ул. “Дебарска”бр.102-а, 
КОБитола 4, КП.бр.3355, “Пумс инжинеринг” ДООЕЛБитола, мај 2019, тех.бр.20/19-08Р 

94. Основен електротехнички проект за Адаптација-пренамена од станбен во деловен простор на 
КП.бр.16217/2, КО 803 Битола 3, “Пумс инжинеринг” ДООЕЛБитола, мај 2019, тех.бр.17/19-
07Р  

95. Основен електротехнички проект за Изградба на индивидуална станбена зграда, по претходно 
рушење на старата, на ул. Пере Тошев бр. 5, КПбр.9497, КОБитола 4,“Есперанца” ДОО 
Битола, јуни 2019, тех.бр.0701-358 од 28.06.2019 

96. Основен електротехнички проект за Пренамена и адаптација на објект од деловен во 
угостителски објект на КП.бр.2136, општина Крива Паланка, “Пумс инжинеринг” 
ДООЕЛБитола, јуни 2019, тех.бр.25/19-12Р  

97. Основен електротехнички проект за Изградба на деловно - станбенобјект, наКПбр. 17720/2, 
ГПбр. 20, мвСтрчин,  “Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, јуни 2019, тех.бр.А-2-2/2019 

98. Основен електротехнички проект за Изградбана настрешници во функција на објект, на КП 
8216, КО Битола 4, Битола, “ФОРМИ Јорго” ДООЕЛБитола, јуни 2019, тех.бр.09-09/103 од 
06.2019 

99. Основен електротехнички проект за Изградба на индусриска хала, Дистрибутивен центар 
Цермат, Битола на КП.бр.1386/15, КО Битола 5, мв Царева Вода, “Пумс инжинеринг” 
ДООЕЛБитола, јуни 2019, тех.бр.30/19-15Р  

100. Основен електротехнички проект за Адаптација со пренамена на станбено- деловен објект 
на ул. “Цар Самоил”бр.30, КО.Битола 3, КП.бр.7458, “Ресурс ЛТДИ” ДООЕЛКавадарци, 
август 2019, тех.бр.112  

101. Основен електротехнички проект за Реконструкција на улично осветление ул. Сивавода – 
крак од спој со пат за с. Бистрица до археолошки локалитет Хераклеја Линкестис - Битола, 
“Наса ком” ДОО Скопје, август 2019, тех.бр.Р-01-08/2019-Е  

102. Проект на изведена состојба на индустриски објект, Индустрисказона “Опаленик”КП 1282/2, 
КОАлданци, Општина Крушево, “ФОРМИ Јорго” ДООЕЛБитола, септември 2019, тех.бр.09-

09/167 од 12.09.2019  

103. Дополнување на основен електротехнички проект со измени во тек на градба за 
Изградбанаиндивидуална станбена зграда, м.в. Студенска бб, КПбр.17603/15, КО Битола, 
“Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, септември 2019, тех.бр.А-2-23/2019 

104. Основен електротехнички проект за Изградбанаиндивидуална станбена зграда – 
Реконструкција со доградба и надградба на поткровје, на ул. Даме Груев бр.31, КПбр. 9310, 
КО Битола 4, “Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, октомври 2019, тех.бр.А-2-27/2019 

105. Основен електротехнички проект за Адаптација-пренамена на дел од станбен простор во 
деловен-ординација за семејна медицина, на ул. Ружа Делчева бр.34, КПбр.15603, КО 
Битола, “Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, ноември 2019, тех.бр.А-2-30/2019 

106. Елаборат за влијание на изнесен потенцијал врз гасовод за Биогасна централа до 1MW со 
искористување на енергетски култури, ѓубриво и остатоци од храна од фарми, КП 222/37 КО 
Добромири, опшина Новаци, “ГЕО Балкан” ДООЕЛБитола, декември 2019, тех.бр.11-61/19 

107. Елаборат за влијание на изнесен потенцијал врз гасовод за Биогасна централа до 1MW со 
искористување на енергетски култури, ѓубриво и остатоци од храна од фарми, КП 222/38 КО 
Добромири, опшина Новаци, “ГЕО Балкан” ДООЕЛБитола, декември 2019, тех.бр.11-62/19 

108. Основен електротехнички проект за Изградба на индивидуална станбена зграда-надградба 
на постоен објект согласно член 59-s од Законот за измени и дополнувања на Законот за 
градење на ул. “5-та”бр.16, КО.Битола 4, КП.бр.4711, “Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, 
декември 2019, тех.бр.А-2-31/2019 
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109. Основен електротехнички проект за Изградба на објект за производство и складирање на 
дограма на мв Довлеџик бб, КО.Битола, КП.бр.5360/2, “Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, 
декември 2019, тех.бр.А-2-26/2019 

110. Основен електротехнички проект за Помошен објект за времено сместување на земјоделски 
производи, на КП 1543, КО Крклино, “Пумс инжинеринг” ДООЕЛБитола, декември 2019, 
тех.бр.59/19-25Р 

111. Основен електротехнички проект за Изградбанаиндивидуална станбена зграда, наКПбр. 
17919/6, КО Битола1/2,, мвЛавчански пат,  “Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, март 2020, 
тех.бр.А-2-3/2020 

112. Основен електротехнички проект за Реконструкција на индивидуална станбена зграда на бул 
1-ви Мај”бр.37, КО.Битола 4, КП.бр.7706/1, 7705/1, 7707, 7711 и 7708, “Ресурс ЛТДИ” 
ДООЕЛКавадарци, март 2020, тех.бр.96/19  

113. Основен електротехнички проект за ЗОО Битола, Живеалиштенамајмуни, кенгуриилемури, 
Изградбасопретходнорушење, Тумбе Кафе, Г.П 1.6.1, “ФОРМИ Јорго” ДООЕЛБитола, 
април 2020, тех.бр.09-09/70 од 09.04.2020  

114. Основен електротехнички проект за Изградбанаспомен обележје, на ул. 9-ти Мај, КО Центар 
1, Општина Центар, Скопје, “Биро за урбанизам” ДООЕЛБитола, април 2020, тех.бр.А-2-
06/2020 

115. Основен електротехнички проект за Реконструкција на затвор Битола, “ФОРМИ Јорго” 
ДООЕЛБитола, мај 2020, тех.бр.09-09/94 од 08.05.2020  

116. Основен електротехнички проект за Адаптација на лабараторија за детекција на вирусот 
SARS CoV 2 (COVID 19) на ул. Асном бб, КП.бр.15809/1, KОБитола 1/2, “Ресурс ЛТДИ” 
ДООЕЛКавадарци, мај 2020, тех.бр.165/20  

117. Основен електротехнички проект за Изградба наиндивидуалнастанбеназграда, КПбр.2823, 
КОБитола 4,“Есперанца” ДОО Битола, јуни 2020, тех.бр.0701-406 од 09.06.2020 

118. Основен електротехнички проект за намена А1 Домување во станбени куќи, на м.в. 
Хераклеа,  КП.бр.17595/111, КО 800 Битола 1/2, “ФОРМИ Јорго” ДООЕЛБитола, јуни 2020 

119. Основен електротехнички проект за Изградба на станбено деловена зграда на бул. 
“Ослободување” бб, Кичево, КОКичево 4, КП.бр.2713/2, “Ресурс ЛТДИ” ДООЕЛКавадарци, 
јуни 2020, тех.бр.94/20  

120. Основен електротехнички проект за Реконструкција со адаптација на кровен простор на 
индивидуална станбена зграда, на ул. “Маршал Тито”бр.88, КО.Битола 3, КП.бр.11834, 
“ФОРМИ Јорго” ДООЕЛБитола, јули 2020, тех.бр.09-09/47а  

121. Основен електротехнички проект за Реконструкција на деловен објект на ул. “Широк 
Сокак”бр.26, КО.Битола 3, КП.бр.9014, “Ресурс ЛТДИ” ДООЕЛКавадарци, август 2020, 
тех.бр.225 од 08.2020  

122. Основен електротехнички проект за Изградба на станбено деловен објект, на ул. 
Ленинградска бр. 71, КПбр.13380, КОЦентар 1, Скопје “Есперанца” ДОО Битола, септември 
2020, тех.бр.0701-418  

 

4.3  Надзор над градба 

1. Завршен извештај за извршен надзор на “Проширување на капацитети со доградба на еден 
генератор за Биогас електрана со моќност 3 МW,со искористување на енергетски 
култури,ѓубриво и остатоци од храна“, изградена наКП бр.40/1, КО Логоварди - Општина 
Битола,“ФОРМИ Јорго “ – Битола, тех. бр. 10-10/09 од 11.2015  
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2. Фаза електрика на Колективна станбена зграда со намена А2 на место викано АРМ КП 
17595/17  ГП бр. 2.6 Битола, “ГП Пелистер”, ноември 2015- 2018 

3. Завршен извештај за извршен надзор на “Реконструкција на куќата на Татарчеви“, во Ресен,  
“Столб “ ДООЕЛ Битола, тех. бр. ЗИН 4/3-2016 од  10.06.2016  

4.  Завршен извештај за извршен надзор на “Биогас електрана со моќност 3 МW,  со 
искористување на енергетски култури, ѓубриво и остатоци од храна “, изградена на 
КПбр.636/1, КОПородин – Општина Битола,  “ФОРМИ Јорго “ – Битола, тех. бр. 10-10/04 од  
05.2016 

5. Фаза електрика на Колективна станбена зграда со намена А2 на место викано АРМ КП 
17595/17  ГП бр. 3.5 Битола, “ГП Пелистер”, март 2016- 2018 

6. Извештај за извршен технички преглед на “Станбено-деловен комплекс“ подрум и сутерен, 
изграден на ул. Игнат Атанасовски бб,Битола,“Неимар “ ДОО Битола, тех. бр. 0701-29 од 
26.04.2018 

7. Завршен извештај за извршен надзор на “Адаптација на посебен дел од објект фаза 1 ФИКТ“, 
во Битола,  “Столб “ ДООЕЛ Битола, тех. бр. ЗИН 69/4-2018 

8. Извештај за извршен технички преглед на “Станбено-деловен комплекс“, изграден на ул. 
Игнат Атанасовски бб,КП14780/2; KП 14775/3; KП 14775/4, ГП1,  Битола,“Неимар “ ДОО 
Битола, тех. бр. 0701-35/а од 12.06.2019 

9. Извештај за извршен технички преглед на “Спортска сала Младост“, Битола,КП 17575/1, ГП 1 
мв Градско Шеталиште, од 02.09.2019 

10. Завршен извештај за извршен надзорна “Адаптација на лабараториски простории“, во Битола,  
“Столб “ ДООЕЛ Битола, тех. бр. ЗИН 69/12-2019 

11. Извештај за извршен технички преглед за “Домување во станбени згради“, во Битола, 
“Зимабо“ ДООЕЛБитола, тех. бр. 05/20 

 

4.4Автор на елаборат 

1. Елаборат за контрола, испитување и мерење на погонското, заштитното и громобранското 
заземјување на објект бензиска станица “Пелагонија Петрол“ – Битола, “Електрогопет“ ДОО 
Битола, ноември 2015  

2. Елаборат за преглед и испитување на електричните инсталации на објектите на Саитис ДОО 
Битола на ул. Железничка бб, “ Електрогопет“ ДОО Битола, тех. бр. 06/06/16 од јуни 2016  

3. Елаборат за контрола, испитување и мерење на погонското, заштитното и громобранското 
заземјување на објект бензиска станица “Пелагонија Петрол“ – Битола, “Електрогопет“ ДОО 
Битола, ноември 2016 

4. Елаборат за контрола, испитување и мерење на погонското, заштитното и громобранското 
заземјување на објект бензиска станица “Пелагонија Петрол“ – Битола, “Електрогопет“ ДОО 
Битола,  ноември 2017 

5. Елаборат за контрола, испитување и мерење на погонското, заштитното и громобранското 
заземјување на објект бензиска станица “Пелагонија Петрол“ – Битола, “Електрогопет“ ДОО 
Битола, тех. бр. 08/3 од 08.02.2019   

 

5. Резултати од студентска анкета за евалуација на професорот  
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 Според резултатите од студентската анкета, вонреден професор д-р Наташа 
Мојсоска еоценета позитивно од страна на студентите по сите прашања во рамките на 
саматаанкета со просечна оцена4.717според анкетата од летниот семестар 2019/2020. 

Со ова се потврдува високиот квалитет во реализацијата на наставнообразовната 
дејност на кандидатката, јасно и разбирливо пренесување на наставнитесодржини, како и 
професионалниот и коректен однос со студентите. 
 

6. Оценка за наставно-образовните, научно-истражувачките и стручно 
апликативните остварувања 

 
Од биографските податоци и приложените научни трудови, дипломи, потврди, 

благодарници и сертификати, рецензионата комисија утврди дека кандидаткатавонреден 
професор д-р Наташа Мојсоска ги исполнува условите за избор наставник од областите за 
кои е распишан конкурсот. 

Од поединечната оцена во однос на наставно-образовната дејност дадена во 
точките 1 и 2 јасно е видливо долгогодишното искуство на д-р Наташа Мојсоска како 
успешен работник,прво како помлад асистент, потоа 5 години како асистент и еднагодина 
доцент при Универзитетот Гоце Делчев на Електротехничкиот факултет во Радовиш, 4 
години доцент и 5 години вонреден професор на Техничкиот факултет во Битола на 
Електротехничкиот отсек. За време на својот ангажман води предмети кои се поклопуваат 
со областите дадени во конкурсот. 

Кандидатката д-р Наташа Мојсоскае член на испитни комисии на 3 предмети на 
студиите на 2 циклус на Електротехничкиот отсек на студиската програма 
Електротехника на Техничкиот факултет во Битола. Исто така била ментор на 6 
дипломски работи, член на 2 комисии за одбрана за дипломски работи. 

БилаРаководител на II циклус на  студии на Електротехничкиот отсек при 
Техничкиот факултет,член на Комисијата за изработка на елаборат за акредитација на 
студиската програма на Електротехничкиот отсек за прв циклус, член на Комисијаза 
акредитација на студиската програма за втор циклус на Електротехничкиот отсек, 
Комисија за самоевалуација, Работната група за изготвување на елаборат за трет циклус 
на студии на Електротехничкиот отсек (2015), Комисија за промоција на факултетот, 
Конкурсна комисија за рангирање на кандидати при упис (2016), Комисија за оценкана 
трудовите за Првата студентска конференција Техника на урбаниот развој ТУР на ТФБ 
(2020). 

Има изготвено дигитални ресурси: презентации за предавања и вежби кои се 
поставени на on-line платформата на официјалната web страница на факултетот,како и 
Практикум по лабораториски вежби за предметот Мерења во електротехниката. 

Кандидатката д-р Наташа Мојсоска во доменот на научно-истражувачката работа 
своето внимание го има насочено најмногу кон истражувањата за продолжувањето на 
векот на траење на изолациониот систем,методите на испитување и откривање на дефекти 
за тој систем, електромагнетните влијанија на нејонизирачки полиња и системи за 
складирање на електрична енергија, теми кои се доста актуелна проблематика. 

Од изборот за вонреден професор до денес има објавено 11 научни труда од кои 3 
намеѓународни конференции (во точка 3.2.1 под реден број 1,2 и 3), 3 на меѓународни 
советувања (во точка 3.2.1 под реден број 4,5 и 6), 4во меѓународни журнали (во точка 
3.2.2 под реден број 8, 9, 10 и 11) и еден во домашен зборник на трудовиво (во точка 3.2.2 
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под реден број 7). Има добиено сертификати и потврди за учество на конференции, 
стручни собири (точка 3.2.3 под реден број 2,4,5,6,8,9,10). 

Исто така, кандидатката покажува голема умешност во професионалната и тимска 
комуникација, како со своите колеги, претпоставени,а особено се истакнува нејзиниот 
коректен однос со студентите. 

Во однос настручно-апликативната дејност може да констатираме дека д-р 
Мојсоска Наташаима голема соработка со стопанството и голема улога во решавање на 
практични инженерски проблеми од областа на електротехниката и електромашинството. 
Нејзиното постојано усовршување и надоградување со посети на конференции, семинари, 
стручни собири, советувања, поседување на овластувања, лиценци и практична работа 
резултира со плодна апликативна дејност. Автор е на 5елаборати, како одговорен 
проектант се јавува при 77 проекти, вршител на122 ревизии на техничка документација, а 
надзор над градби од фаза електротеника била на 11 објекти од кои дел од нив се болници, 
факултети, биогасни централи, станбени иделовни комплекси и др. 

 

7. Утврдување на исполнетоста на општите и посебните услови за избор во 
наставно-научни звања 
Кандидатката вонр. проф. д-р Наташа Мојсоска ги исполнува сите општи 

условиутврдени со став 3 и став 5 од член 166 и член 224 од Законот за високото 
образованиеза избор во наставно-научно звање редовен професор: има научен степен 
докторна науки од соодветните области; има објавени најмалку шест рецензирани 
научнитруда во референтна научна публикација во последните пет години пред 
објавување наогласот за избор; претходно е избран во наставно-научно звање вонреден 
професор иима способност за изведување на високообразовна дејност. 

Покрај исполнетоста на општите услови, вонр. проф. д-р Наташа Мојсоскаги 
исполнува и посебните услови предвидени со член 17 и член 58 одПравилникот за 
посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставностручни, научни, 
наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. КлиментОхридски” – Битола. 
Кандидатката исполнува вкупно 24услови од наведените во табелата за оценување на 
исполнетоста за посебните услови,од кои 16 услови од првите две групи на критериуми. 

Исполнетоста на посебните услови е дадена во табелата за оценување на 
исполнетостана посебните услови за избор во звања од Анекс 1 од Правилникот (Прилог 
1). 

 

 
8. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 
Врз основа на изложените податоци, Рецензентската комисија констатира дека 

кандидатката вон. проф. д-р Наташа Мојсоскана конкурсот за избор на наставник од 
областите Електротехника, Електроенергетика, Електрични машини, трансформатори и 
апарати и Електромоторни погони, во целост ги исполнува условитепропишани со 
Законот за високото образование за избор во наставничко звањена универзитетите во 
Република Северна Македонија. 

Кандидатката д-р Наташа Мојсоска,и како доцент и како вонреден професор била 
избрана по предмети кои се од областите од конкурсот. Водосегашната работа се 
истакнува, како во комуникацијата со студентите, така и во успешното пренесување на 
знаењето и искуството. Анализирајќи ги досегашните нејзини трудовии областите на 
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научно истражување, како и докторската дисертација, може да се заклучи дека нејзината 
научно-истражувачка дејност се поклопува со проблематиката која ја опфаќаат областите 
во конкурсот. Кандидатката може да се оквалификува како докажан научен и стручен 
работник, успешно ангажиран вонаучно-истражувачката работа со презентирани и 
верифицирани резултати на многу меѓународни конференции и списанија.Исто така д-р 
Наташа Мојсоска со своите досегашни постигнувања врши спрега помеѓунаучно-
истражувачката, стручната и апликативната работа, применувајки ги научните сознанија 
во практиката со имплементација на своето знаење во инженерски проблеми, што е 
видливо од големиот број на апликативни реализирани проекти. 

Имајќи го предвид горенаведеното, Рецензентската комисија со задоволство му 
предлага на Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет во Битолада ја избере 
кандидатката вон. проф. д-р Наташа Мојсоскаво звање редовен професород 
областите:Електротехника, Електроенергетика, Електрични машини, трансформатори и 
апарати и Електромоторни погони. 

 
  

Рецензентска комисија 
 
 

1. Ред. проф. д-р Крсте Најденкоски – претседател,  
Универзитет „Св,Кирил и Методиј“ во Скопје,  
Факултет за електротехника и информациски технологии - 
Скопје;с.р. 
 

2. Ред. проф. д-р Весна Беличанска Чешелкоска – член,  
Технички факултет – Битола, с.р. 
 

3. Ред. проф. д-р Љупчо Трпезановски – член,  
Технички факултет – Битола, с.р. 
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АНЕКС 1 
 

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ 
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

 
-секој исполнет услов се обележува со X- 

-табелата е составен дел од Рефератот за избор, а го пополнува рецензионата 

комисија- 

ПРВ КРИТЕРИУМ  
Резултати од научно-истражувачка работа 

 

УСЛОВИ X 

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или 
виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на 
висока стручна школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) 
од автори чиишто трудови се објавени во референтна научна публикација. 
Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на 
трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web пребарувач за 
цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)  (4)  
https://scholar.google.com/citations?user=vCQWh-wAAAAJ&hl=en  

X 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд 
во списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: 
ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation 
Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на 
универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1     
труд бр. (9) Thomson Reuters

 

X 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни 
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во 
соодветното звање  (трудови бр. 4,5 и 6) 

X 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 
години) 

 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или 
учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек   
H2020 PROJECT:TRINITY TRansmission system enhacement of regloNal borders 
by means of Intelligent market TechnologY,  2019 -2023 

X 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил 
модератор на сесија на научна конференција 

 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор 
на меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание 
ICEST 2018,2019 

X 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд MAKO 
CIGRE 2016,2018, 2019, ICEST 2018, 2019 

X 

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 
монографија, практикум, збирка задачи и сл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од 
одобрени проекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни 
остварувања 

 

Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации 
или институции ЗЕМАК, МАКО ЦИГРЕ, МНД, КОАИ 

X 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странствo  
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Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од 
пошироката научна област со која професионално се занимава 

X 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи 
од научната област за која се избира (како автор или во коавторство)

2
  

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 8 

 
1 Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат за избор во 
звање, имаат обврска нивните трудови да ги објават на универзитетскиот репозиториум 
http://eprints.uklo.edu.mk 

ВТОР КРИТЕРИУМ  
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 

научно - истражувачки подмладок 
 

УСЛОВИ X 

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на 
друга високообразовна установа од земјата или странство   

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници X 
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет 
циклус студии 

X 

Реализирал  меѓународна  мобилност  на  странски  универзитет  односно  странска 
високообразовна установа по различни основи 

 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува 
на англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како 
прозорец на мобилност 

 

Реализирал  предавање  на  странска  високообразовна  установа  (гостувачко,  
стручно, почесно и сл.) 

 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) 
за студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online 
платформа за далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на 
единицата или Универзитетот 

X 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или 
докторски труд  

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд X 
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска 
програма (Испитување на изолација на ЕЕ, 2 циклус) X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска 
програма на прв, втор или трет циклус студии X 

Има  стекнато  искуство  во  високо-образовна  дејност  како:  ректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна 
организациона единица/лабораторија;  член  на  универзитетски  сенат;  член  на  
факултетска  или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на проректор: 
универзитет/единица; член на Совет на докторскин студии на Универзитет/Единица; 
член во Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија; член во 
Одбор за акредитација и евалуација 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во 
последните 5 години  (4.717) 

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 8 

 
2 Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето на сила 
на членот 166 став (3) точка 5 од ЗВО (Сл.в. на РМ 82/2018), а потоа истиот станува дел од 
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општите критериуми за избор во звање во редовен професор и не може да се вреднува како 
исполнет услов од посебните критериуми

 

 
 
 
 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ  
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

 

УСЛОВИ X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, 
стратегија, правилник, статут, закон и сл. 

X 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од 
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни 
институции 

X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување 
издаден од релевантна институција 

X 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или 
домашна стручна организација, институција или асоцијација 

X 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија  
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за 
потребите на стопанските и нестопанските дејности 

 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се 
избира 

 

Реализирал превод на книга или дел од книга  
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ 
решенија 

 

Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од 
ЕУ или други домашни или странски фондови 

X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот   X 
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска 
сопственост 

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или 
пошироката област за која се врши изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски 
публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.) 

X 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети 
за стопанството  

X 

вкупно исполнети услови од трет критериум 8 
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