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ПРЕГЛЕД 
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1. Електрични машини и автоматизација  

ред. 
бр. 

студент тема на македонски јазик тема на англиски јазик предложен 
ментор 

1 Илија 
Илиевски 

Влијанието на реманентниот 
магнетизам во магнетното 
јадро врз дијагностичките 
испитувања и вклучувањето 
во мрежа на енергетските 

трансформатори 

The Magnetic Core 

Remanent Magnetism 

Effects on the Diagnostic 

Measure-ments and 

Energi-zing of Power 

Trans-formers 

Проф. д-р 
Крсте 
Најденкоски 

 

2. Обновливи извори на енергија  
ред. 
бр. 

студент тема на македонски јазик тема на англиски јазик предложен 
ментор 

1 Марија 
Грковска 

Прифатливост на про-

изводството на електрична 
енергија од фотоволтаични 
системи во електроенергет-

скиот систем 

Acceptability of Energy 

Generation from 

Photovoltaic Systems in 

the Power System 

Проф. д-р 
Димитар 
Димитров 

 

3. Проектен менаџмент 

Ред. 
бр. Студент Tема на македонски јазик Tема на англиски јазик 

Предложен 
ментор 

1 
Моника 

Крајничанец 

Клучни улоги и одго-

ворности на клиентот или 
корисникот во проектите 

Crucial roles and 

responsibilities of client 

or user of the projects 

проф. д-р 
Вангел 

Фуштиќ 

2 Ана Котевска 

Анализа и модели за 
краткорочна прогноза на 
потрошувачка на ел. 
енергија во Р. Северна 
Македонија 

Analysis and Models for 

Short Term Load 

Forecasting in Republic 

of North Macedonia 

Проф. д-р 
Дејан 

Ѓорѓрвиќ 

 

4. Електроенергетика 

Ред. 
бр. Студент Tема на македонски јазик 

Tема на англиски  
јазик 

Предложен 
ментор 

1 
Амед Усеин 
Абдураманов 

Анализа на исплатливоста 
на инвестициите во 

Analyses of the cost-

effectiveness of the 

Проф. д-р 
Атанас Илиев 



електроенергетиката 
 

Investments in the 

Electric Power Systems 

 

5. Регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај  
ред. 
бр. 

студент тема на македонски јазик тема на англиски  
јазик 

предложен 
ментор 

1. Борис Арсов Придобивки од квалитетна 
ИКТ инфраструктура за 
имплементација на 
стратегијата за широкопојасен 
интернет и дигиталната агенда 

The benefits from high 

quality ICT 

infrastructure for 

implementation of the 

broadband strategy and 

the digital agenda 

Проф. д-р 
Александар 
Ристески 

 

6. Комуникациски и информациски технологии  

ред. 
бр. студент тема на македонски јазик 

тема на англиски  
јазик 

предложен 
ментор 

1 
Горан 
Ристески 

Комуникациски протоколи и 
системи за управување на 
индустриски објект 

Communication 

Protocols and Systems 

for Management of an 

Industrial Object 

Проф. д-р Перо 
Латкоски 

 

7. Метрологија и менаџмент на квалитет 

ред. 
бр. 

студент тема на македонски јазик тема на англиски  
јазик 

предложен 
ментор 

1 Александра 
Аџиска 

Контрола и обезбедување на 
квалитет во интензитетно 
модулирана радиотерапија и 
споредба со тридимензи-

онална конформална радио-

терапија 

Quality control and 

quality assurance in 

intensity modulated 

radiotherapy and com-

parison to three 

dimensional conformal 

radiotherapy 

Проф. д-р 
Маргарита 
Гиновска 

 


