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ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СТУДИСКАТАПРОГРАМА ПО АГРОИНЖЕНЕРСТВО  

  

ОПШТ ДЕЛ 

Карта на високообразовната установа  

Назив на високообразовната установа  

Република Македонија. Универзитет 

„Мајка Тереза“- Скопје, Факултет за  

технолошки науки 

Шифра на дејност на високообразовната 

установа 

85,42 – високо образование 

Седиште 
Ул. 12 Ударна Бригада 2а/7.-Скопје 

www.unt.edu.mk 

Вид на високообразовната установа Државна високообразовна установа 

Податоци за основачот 

Универзитет „Мајка Тереза„- Скопје 

е основан со Закон за основање на 

Универзитет Мајка Тереза во Скопје 

(Службен Весник на РМ бр.226/15) 

од страна на Собрание на Република 

Македонија  

Податоци за последната акредитација Декември 2015 

Студиски и научноистражувачки подрачја за кои 

е добиена акредитација 

Се бара прва акредитација 

Единици во состав на високообразовната 

установа 

- Факултет за социјални науки 

- Факултет за технички науки 

- Факултет за информатички науки 

- Факултет за градежништво 

- Факултет за технолошки науки  

Податоци за просторот наменет за изведување на 

наставната и истражувачката дејност 

Простории наменети за изведување 

на наставата во Универзитетот 

„МајкаТереза во“ Скопје се 

следните: 

- Предавални и простории на 

Ректорската управа кои се наоѓаат на 

ул.12 Ударна Бригада бр.2-а Скопје 

кат V, VI и VII во вкупна 

површинаод 1.000 м 2 – Прилог бр.5. 

- Кабинети за изведување на 

практична настана, предавални, 

читална со библиотека, сала за 

семинари, аудиториум и канцеларии 

кои се наоѓаат на ул. „Петре 

Георгиев“ бр.22 во вкупна површина 

од 470 м2 - Прилог бр.5. и 

- Простории наменети за изведување 

на настава за сорт и спорски науки и 

спортски активности, 

Спортска сала „Партизан“ и други 

помошни простории во склоп на 

http://www.unt.edu.mk/
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салата во вкупна површина од 1000 

м2 и Спортска сала „ШабанТрстена“ 

и други помошни простории во 

склоп на салата во вкупнаповршина 

од 1268 м2 – Прилог бр. 5. 

Со Одлука на Владата на Република 

Македонија, Министерството за 

Образование и Наука е надлежно за 

водење на постапка за изградба на 

Кампус за Универзитетот „Мајка 

Тереза“ во Скопје. Согласно 

претходното во тек е процедура за 

изградба на Кампусот- Прилог бр. 5 

Податоци за опремата за изведување на 

наставната и истражувачката дејност 

Вкупно 37 единици од кои 20 

компјутери, 10 лаптопи, 1 

фотокопир машина, 4 печатари, 2 

проектори и еден скенер. 

Број на студенти за кои е добиена акредитација 100 

Број на студенти (прв пат запишани) 250 

Број на лица во наставно-научни, научни и 

наставни звања 

Академскиот кадар се состои од -- 

редовни наставници и -- наставници 

ангажирани на определено време. 

Број на лица во соработнички звања  -- асисетнт докторанти 

Внатрешни механизми за обезбедување и 

контрола на квалитетот на студиите 

Постоење на Центар за 

обезбедување на квалитет во кои се 

разработени сите потребни 

механизми за внатрешна евалуација 

– самоевалуација 

Податоци за последната спроведена надворешна 

евалуација на установата 

Составен дел од Елаборатот 
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А. Општи дескриптори на квалификации за секој циклус на студии согласно со Уредбата за 

националната рамка на високо-образовните квалификации 

 

Ниво во Националната 

рамка на високообразовни 

квалификации 

Високо образование 

Ниво во Европската рамка 

на високообразовни 

квалификаци 

VI Прв циклус на студии 6 

 

Во согласност со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации 

студентите кои ќе ги завршат студиите од прв циклус на стручни студии, Студиска програма 

Агроинженерство во рамките на Факултетот за технолошки науки на Универзитетот „Мајка Тереза“ 

во Скопје ќе се стекнат со следните општи квалификации: 

 

Општи дескриптори на квалификации согласно 

Уредбата за националната рамка на високо-

образовните класификации 

Агроинженерство  

Вид дескриптор: Знаење и разбирање 

 Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое  се  

надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во 

доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички 

перспективи во научното поле според соодветна методологија. 

 Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во врска со 

научните истражувања и новите извори на знаење. 

 Покажува знаење и разбирање за разни теории, методологии. 

Вид дескриптор: Примена на знаење и разбирање 

 Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува 

професионален пристап во работата или професијата. 

 Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми 

 Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на полето на 

студирање. 

Вид на дескриптор: Комуникациски вештини 

 Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната 

јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за 

одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани. 

 Презема поделена одговорност за колективни резултати. 

 Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични, 

научни и интердисциплинарнидискусии. 

Вид на дескриптор: Способност за проценка 

 Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање 
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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. 

Вид на дескриптор: Вештини на учење 

 Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување  

понатамошно знаење и учење со висок степен на независност. 

 Изразува развиена умешност за следење на научните и прагматичните 

достигнувања во полето на појавите и проблемите од општествен карактер. 
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Б. Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите од 

учењето за поединечна студиска програма согласно со Уредбата за националната рамка на 

високо-образовните квалификации 

 

Специфични дескриптори на квалификации 

согласно Уредбата за националната рамка на 

високо–образовните класификации 

Агроинженерство  

Вид дескриптор Опис 

Знаење и разбирање 

Земјоделството е доминантна дејност во Р.Македонија, која 

денес се соочува со големи промени и нови предизвици. За 

економски ефикасно и одржливо управување со земјоделските 

економии и подрачја во пракса, на студентите им се потребни 

теоретски, како и практични знаења и вештини кои ги опфаќаат 

производството на храна и животната средина, природните и 

социјалните аспекти. Главната цел на програмата е да ги обучи 

земјоделските професионалци во многу практични вештини во 

разни области на земјоделството како растителното така и 

анималното (сточарското) производство. Акцентот е ставен на 

знаење и вештини во областите на производствени технологии, 

производство на добиточна храна, исхрана, контрола, селекција 

и економија потребни за самостојно управување со 

сточарството на фарми, во земјоделски организации и 

организации кои се занимаваат со одгледување домашни 

миленици. Дипломираните студенти ќе постигнат значително 

ниво на знаење, тие можат да донесуваат одлуки во различни 

деловни области, вклучувајќи ги и техничките, 

производствените и маркетинг области. Овие одлуки се 

донесуваат врз основа на економски пресметки и анализи и 

споредување на алтернативи во предвидливи и непредвидливи 

околности. Студиската програма трае 3 години (шест семестри) 

и се обезбедува како редовна или вонредна програма. Таа е 

споредлива со европските студиски програми и нуди низа 

вештини потребни во земјоделството, со акцент на 

растителното и сточарското производство. Студентите ќе бидат 

квалификувани за работа и економски ефикасно и одржливо 

управување со земјоделски стопанства и поврзани области на 

пракса. Дипломирани студенти добиваат стручен степен  

Технолог за агроинженерство за област сточарството и област  

земјоделство, и можат да бидат вработени во земјоделството, 

особено во фармите и организации ориентирани кон 

земјоделското производство и сточарството. Тие исто така 

можат да работат во широк спектар на активности поврзани со 

земјоделско производство и одгледување, преработка и 

продажба и други услуги во приватниот и јавниот сектор. 
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Студентите можат веднаш да продолжат со образованието во 

студиската програма за дипломски студии (два семестри) и со 

тоа добиваат диплома за дипломиран агроинженер по анимално 

производство (сточарството) и агроинженер по растително 

производство. 

Примена на знаење и 

разбирање 

 Каде се вработуваат агроинженерите по сточарско и 

земјоделско производство? Тие можат да бидат вработени 

во фарми, стопанства, јавните комунални претпријатија, 

ботаничките градини, пејзажните паркови и економските 

организации (земјоделско производство, преработка, 

трговија со земјоделски репроматеријали и производи), 

независни бизниси или како специјализирани фармери кои 

продаваат сопствени производи и се обидуваат да се 

прилагодат на процесите на глобализација. 

 Инженери на ова студиска програма се исто така способни 

за работа во училишта со дообразување и проекти, 

истражувачки и развојни институти. Нашите инженери 

исто така можат да го продолжат своето образование на 

магистерски студии во земјата или во странство во областа 

преработка на растителни и анимални производи, 

сточарство, градинарство, лозарство – овоштарство, 

квалитет и безбедност на храна, рурален развој  итн.. 

Комуникациски 

вештини 

 Способен е за тимска работа и активна соработка во рамките 

на група, преку споделување на одговорности и задачи. 

 Може да комуницира со своите колеги, пошироката 

академска заедница и со општеството во целина, со 

стручната, и со нестручната јавност, во рамките на својата 

област на проучување и да разгледува проблеми и решенија 

кога критериумите за одлучување и опсегот на задачите се 

јасно дефинирани.  

 Подготвен е да презема лична одговорност за колективни 

резултати.  

 Способен е за независно учество, со професионален 

пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни 

дискусии. 

Способност за 

проценка 

 Главната цел на програмата е да ги обучи и квалификува 

професионалци кои се способни да ги поврзат основните 

достигнувања во природните науки, технологијата и 

економијата со околностите на пазарната економија и да ги 

искористат за одржливо производство на квалитетна и 

здрава храна. Програмата е организирана на начин да ги 

запознае студентите со природните науки и основните 

технологии, а потоа да понуди специјализација во 
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агроинженерството. 

 Способен е за критичка анализа, оценување и синтеза на 

нови и сложени идеи, врз основа на стекнатите компетенции 

за проценка. Оспособен е за прибирање, анализирање, 

оценување и презентирање информации, идеи и концепти, 

врз основа на стекнатите релевантни податоци. Донесува 

соодветни проценки земајќи ги предвид личните, 

општествените, научните и етичките аспекти.  

 Располага со способност да оценува теоретски и практични 

прашања, да дава објаснување за причините и да избере 

соодветно решение. Способен е да процени на каков 

најдобар можен начин и во која фирма или институција 

може да ги примени стекнатите теоретски и практични 

знаења од областа на агроинженерството и руралниот 

развој. 

 

Вештини на учење 

 Презема иницијатива за идентификување на потребите за 

понатамошно професионално унапредување со висок степен 

на самостојност во  одлучувањето и стекнување на 

понатамошно знаење. 

 Редовно ги следи најновите научните текови во областа на 

агроинженерството, руралниот развој, растителното и 

сточарското производство,  како што се научни трудови и 

списанија, но и учество на семинари, конференцииитн. 

 Способен е да се промовира во академски и професионални 

рамки, во примарното земјоделско производство, 

сточарското производство и истражување и развој на нови 

технологии на производство итн.. 
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Назив на студии 

 

Стручни студии по Агроинженерство  

Носител на студии и изведувач на 

студите 

 

Универзитет Мајка Тереза- Скопје 

односно Факултет за технолошки науки 

Изведувач на студите 
Студиската програма по 

Агроинженерство  

Научно – истражувачко подрачје, поле и 

област, каде припаѓа студиската 

програма 

 

Научно истражувачкото подрачје согласно 

Меѓународната Стандардна Класификација 

на образованието (МСКОБ 1997), на кое му 

припаѓа Студиската програма 

Агроинженерство се Биотехнички науки 

науки (2), додека поле:Наука за земјиштето 

и хидрологија (401), Растително 

производство (403) Добиточно 

производство (сточарство) (408), и област: 

Животна средина (22500), Заштита на 

растенијата (402)(Службен весник на 

Р.Македонија бр.103/10). 

 

Вид на студиската програма 

 

Стручни студии 

Степен на образование (прв односно втор 

циклус) 

 

Прв циклус на студии 

Согласно Националната рамка на 

квалификации Студиската програма 

Агроинженерство припаѓа на VI, односно 

на VI Б Ниво на Националната рамка на 

високообразовните квалификации. 

Споредено со Нивото на Европската рамка 

на високообразовна квалификација, 

Студиската програма Агроинженерство 

припаѓа на 6-то ниво 

Цел и оправданост за воведување/измени 

и дополнувања на студиската програма 

Современиот развој на земјоделското 

производство (анимално и растително) се 

повеќе е зависноод примената на новите 

технологии во производството од таа 

причина е треба да се работи кон 

потикнување на функционални студиски 

програми кои ќе бидат двигатели во 

современиот развоја на  стопанствата, 

универзитетите,научно-истражувачките 

http://www.unt.edu.mk/


 

Adresa Rektorati: 12 Udarna Brigada 2а/kati VII, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë, www.unt.edu.mk 

15 
 

институти, државната управа, а се со цел да 

се одговори на развојните трендови, 

конкурентноста,компатибилноста, 

флексибилноста и креативноста. 

Економскиот развој континуирано и 

непосредно влијае на развојот и учеството 

на претходно споменатите фактори и 

учесници во процесите за потикнување на 

конкуренцијата и создава предуслови за 

долгорочен развој. 

Вкупниот економски развој е детерминиран 

од одвивањето на глобалните трендови во 

светската економија, стопанскиот развој во 

секоја поединечна национална економија и 

секако личниот развој кој ги апсорбира во 

себе широкото економско и индустриско 

образование, остварување на успешна 

деловна кариера и раст на животниот 

стандард. 

Динамичните и брзи промени во 

последните години бараат повеќе 

применлив и професионално ориентиран 

систем на едукација, со константна 

способност за евалуација и модифицирање 

на едукативните програми. 

Во услови на се поголема побарувачка на 

здрава и квалитетна храна, може да се 

очекува дека побарувачката на кадри со 

образование од областа на 

агроинженерството ќе расте. 

Од тој аспект, се очекува од факултетите да 

обезбедат кадар способен да се носи со 

предизвиците во дизајнирањето и 

примената на решенијата од областа на 

агроинженерството во примарното 

земјоделско производство, анималното 

(сточарското) производство како и од 

нивните преработки,  што ќе придонесе за 

зголемување на ефикасноста на работењето 

на стопанствата, индивидуалните 

земјоделци, преработувачките капацитети 

итн.. 

Студиската програма по Агроинженерство 
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ќе продуцираат кадри оспособени за 

имплементација и одржување на сегашното 

ниво на земјоделското производство и 

негово надградување. 

 

Години и семестри на траење на 

студиската програма 

 

Студите по Агроинженерство се 

организирани во 3 години односно во 6 

семестри. 

ЕКТС кредити со кои се стекнува 

студентот 

 

180 ЕКТС 

(6 семестри со 180 кредити) 

Начин на финансирање 

 

Буџет на РМ + дел со кофинансирање на 

студиите 

Услови за запишување 

 

Завршено четиригодишно средно 

образование 

Информација за продолжување на 

образованието 

 

По завршувањето на првиот циклус 

универзитетски  стручни студии, студентот 

може да го продолжи образованието на 

дипломски студии (2 семестри односно 60 

кредита), потоа на втор циклус на студии. 

Утврден сооднос помеѓу задолжителните 

и изборните предмети. 

 

60% задолжителни 

30% изборни 

10% слободни изборни предмети 

Податоци за просторот предвиден за 

реализација на студиската програма 
250 м2 

Информација за бројот на студенти за 

запишување во првата година на 

студиската програма 

30-50 студенти 

Информација за веб страница 
Во рамките на веб страницата на УМТ: 

unt.edu.mk 

Стручниот односно научниот назив  со 

кој се стекнува студентот по завршување 

на студиската програма 

 

Студентите коишто завршиле прв циклус 
универзитетски студии по 
Агроинженерство се стекнуваат со 
диплома: 

- Технолог Агроинженер за земјоделско 

производство, или 

- Технолог за Агроинженер за сточарско 

производство  

- Bachelor of Technology on agricultural 

Engineering 

- Bachelor of Technology on 

Agricultural Engineering in animal 

production 

-  (транскрипт на англиски јазик) 
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- Teknolog agroinxhinier për 

prodhimin bujqësor 

Teknolog agroinxhinier për 

prodhime blegtore 

- (транскрипт на албански јазик) 

Согласно Законот за високото образование 

(Сл. Венсик на Р. Македонија 35/08) во 

меѓународниот промет и дипломата на 

англиски јазик, академскиот назив по 

завршување на првиот циклус на студии е 

baccalaureus, односно baccalaurea. 

Диплома и додаток на диплома 

Како дополнување на дипломата, се издава 

Додаток на дипломата во согласност со 

принципитена ЕКТС (Diploma Supplement). 

Во додатокот диплома, која е составен дел 

на дипломата, освен информациите за 

имателот на дипломата, информации кои 

поблиску ја определуваат квалификацијата, 

нивото на квалификацијата (стручниот, 

односно научниот назив) системот и 

содржината на студиите и постигнатите 

резултати, податоци за националниот 

високообразовниот систем, податоците за 

академските и професионалните можности 

кои ги дава квалификацијата за натамошни 

студии и професионален статус, ќе ги 

содржи и дополнителните информации кои 

ќе произлезат од изборноста на изборните 

предмети. 

Можност за вработување на: 

Технолог агроинженер по земјоделско 

или сточарско производство 

Каде се вработуваат агроинженерите по 

сточарско и земјоделско производство? Тие 

можат да бидат вработени во фарми, 

стопанства, јавните комунални 

претпријатија, ботаничките градини, 

пејзажните паркови и економските 

организации (земјоделско производство, 

преработка, трговија со земјоделски 

репроматеријали и производи), независни 

бизниси или како специјализирани 

фармери кои продаваат сопствени 

производи и се обидуваат да се прилагодат 

на процесите на глобализација. 

Инженери на ова студиска програма се исто 

така способни за работа во училишта со 

дообразување и проекти, истражувачки и 
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развојни институти. Нашите инженери исто 

така можат да го продолжат своето 

образование на магистерски студии 

воземјата или во странство во областа 

преработка на растителни и анимални 

производи, сточарство, градинарство, 

лозарство – овоштарство, квалитет и 

безбедност на храна, рурален развој  итн. 
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1. Вовед 

Студиската програма по Агроинженерство е заинтересирана за постигнување на максимална 

отвореност на студите и покретливоста на студентите, како во рамките на Р.Македонија така и во 

рамките на европската образовна карта, а што е во склад со темелните начела на Болоњската 

декларација. 

При концептирање и организација на студите по Агроинженерство во потполност се 

ускладени со препораките на Европската рамка за високото образование, со цел да се овозможи да 

студиите бидат компатибилни со останатите студии од Инжинерство.  

При подготвување на Елаборатот на студиските и предметните програми по 

Агроинженерство, исто така се водеше сметка за овозможување на нивна институционална, 

национална и интернационална компатибилност, и создавање услови за премин на студентот од 

една на друга студиска програма во рамките на единицата на Универзитетот, односно научниот 

институт, како и услови за премин од една на друга единица на Универзитетот, односно научен 

институт во состав на Универзитетот, услови за премин на друга единица на Универзитетот, 

односно научен институт, надвор од Универзитетот, во случаите кога постојат единици, кои 

продуцираат ист или сличен профил на стручни кадри, како и услови за премин на студентот на 

универзитети во странство. 
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2. Општествена оправденост на студиите 

 При дизајнирање на студиската програма комисијата за поготовка се раководеше од целите 

и оправданоста напристапувањето кон акредитирање на студиска програма по Агроинженерство.

 Студиската програма по Агроинженерство претставува нова студиска програма во прв 

циклус која воглавно интегрира две сложени елементи: 

- Земјоделство и 

- Сточарство 

Факултетот за технолошки науки во Скопје континуирано ги следи промените во 

окружувањето и со своите активности се прилагодува кон барањата што произлегуваат од тие 

промени. Соочена со предизвикот да понуди актуелни, современи и квалитетни наставни програми, 

што воедно претставува и стратегиска цел, оваа високообразовна институција успешно одговара на 

предизвиците на новата економија, а со тоа дава значаен придонес во развојот на Универзитетот 

"Мајка Тереза" – Скопје. 

Студиската програма по Агроинженерство на Факултетот за Технолошки науки е во 

согласност со основните задачи и цели на Факултетот за технолошки наукии е конципирана така да 

обезбедува стекнување на компентенции кои се општествено оправдани и корисни. Факултетот за 

технолошки науки ги има дефинирано основните задачи и цели на образование на високо 

компететни кадри од областа на технологијата и современото производство. 

Со реализација на вака концепираната студиска програма, се образуваат инженери кои имаат 

компетентност во европски и светски рамки. 

 Студиската програма по Агроинженерство е  дизајнирана на начин што овозможува 

максимална отвореност на студите и мобилност на студентите, како во рамките на Р.Македонија 

така и во рамките на европската образовна карта, во согласност со темелните начела на Болоњската 

декларација. 

 По завршување на студиите по Агроинженерство, во зависност од насоката студентите 

стекнуваат стручен назив: 

- Технолог Агроинженер по земјоделско или сточарско производство 

 Предложените студите, а со тоа и профилот се базирани на основните знаења од областа на 

процес во агроинженерството. Во текот на студиите студентите би се стекнале со знаења за рурален 

развој, примарно земјоделско производство, анималното производство, преработки од земјоделски 

и сточарски производи како и производство на здравствено безбедна храна. 

 Специфичните цели на Студиската програма и профилотагроинженер при работа се:  

- обезбедување на ефикасно едуцирање на земјоделски и сточарски производители за развој 

на земјоделството во Р. Македонија и на  поширокиот регион, 

- оспособување на дипломираните студенти за организација, проектирање и имплементација 

на современите методи во производството на квалитетна и безбедна храна, 

- развивање преносливи вештини и способности во истражувачките методи, во 

идентификацијата на проблемот, во логичката анализа, изборот на решенија и комуникацијата на 

идеи, како и да се покаже на пример вредноста на интердисциплинарниот период, 
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- постигнување поголема ефикасност и проодност во студиите, се разбира со одржување на 

високо ниво на квалитет на студиите. 

Во тој контекст, Факултетот за технолошки науки - Скопје ги усогласува стручните 

студии по агроинженерство, согласно измените и дополнувањата на Законот за високото 

образование (Сл.весник на РМ бр. 17/2011) и тоа, како на соодносот на задолжителните и 

изборните предмети, така и на другите потребни компоненти. 

 При совладување на содржините по предметите: При совладување на предметите Хемија, 

Метеорологија со агроклиматологија, Ботаника или Зоологија, Механизација во поледелското и 

сточарското производство, Развој на хумани ресурси, Статистика, Педологија, Основи на 

Биохемија, Аграрна политика и рурален развој, Генетика и селекција на семепроизводството, 

Анатомија и физиологија на домашни животни, Екологија, Економика во земјоделството, 

Менаџмент на фарми, Основи на миробиолоија, Физиологија со исхрана на растенијата, и стручна 

пракса, предвидените изборни предмети, практична настава и работа, овозможуваат стекнување на 

квалитетни знаења и издржано академско формирање за делување и работење како професионален 

Инженер за безбедност на храна,  со продлабочени познавања на сите подобласти на безбедност, 

што претставува неопходност при делувањето во оваа област. 

По завршување на стручните студии студиите од прв циклус, студентите треба да го  

продолжат своето образување во IV (четврта) година на студии по Агроинженерство . 

 Студентите имаат право по завршување на студиите од прв цилкус засебно да ја запишат 

насоката која не ја следеле во текот на редовното студирање и да се стекнат со соодветните 

компетенции т.е. диплома/квалификација од успешно совладаната насока на студии. 

 Студиската програма по Агроинженерство трае три години и носи 180 кредити. Секој 

семестар студентите се стекнуваат со 30 кредити, односно 60 кредити за една академска година. На 

крајот од студиите (во VI семестар), студентите полагаат завршен испит  кој се вреднува со 6 

кредити). 

 Студиската програма по Агроинженерство, претставува нова студиска програма во рамките 

на Факултетот за технолошки науки на УМТ. 

 Предложената студиска програма во голема мера се инспирира од веќе постоечките слични 

студиски програми по инженерство на државните универзитети во Скопје, Тетово и Битола. Сепак, 

специфичниот пристап на предложената студиска програма и нејзиниот фокус, во голема мера се 

потпира на специфичните поединечности како мултикултурниот контекст на Република Македонија 

како и позитивните практики на европските универзитети со долга традиција на академско 

образование во овие области. 
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3. Начин на финансирање 

 

Финансирањето на студите ќе се врши на два начина, и тоа преку: 

a. Средства обезбедени од Буџетот на Р.Македонија, и 

b. Кофинансирање на студиите од страна на студентите 

 

Согласно законските одредби од член 81 од Законот за високото образование (Службен 

весник на РМ бр35/08) „средствата за финансирање на јавните универзитети и на студиите од 

јавен интерес се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и од други извори определени 

со закон, според Програмата за високообразовна дејност„ (завршен цитат) и тоа врз основа на 

годишните финансиски планови на високообразовните установи кои Универзитетот „Мајка Тереза“ 

во Скопје ги поднесува до Министерството за образование и наука на Р. Македонија. 

Висината на кофинансирањето на студиите од страна на студентите се определува со 

Конкурсот за запишување на студенти во прва година (во државна квота и квота со 

самофинансирање која е нешто поголема од државната квотата). Висината на кофинансирањето на 

студиите ја определува со Одлука на Влада на РМ на предлог на Универзитетот Мајка Тереза во 

Скопје (и таа може да варира од година во година). 
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4. Услови за запишување 

 

Условите за запишување на новите студенти на прв циклус на студии, на студиската 

програма по Агроинженерство, се дефинирани во конкурсот за запишување, кој се распишува секоја 

академска година, каде се пропишани условите и критериумите за прием на нови студенти. 

Конкурсот покрај условите и критериумите за запишување содржи: број на студенти, 

постапка за спроведување, рокови за пријавување, полагање и запишување. 

На првиот циклус на студии, на студиската програма по Агроинженерство се запишуваат 

ученици кои завршиле четиригодишно средно образование и приложуваат соодветни документи 

согласно условите и критериумите за запишување содржани во конкурсот. На прв циклус на 

стручни студии по Агроинженерство може да се запише лице кое завршило четиригодишно средно 

образование и положило државна матура или меѓународна матура и кое ги исполнува условите 

предвидени со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот, Правилникот за 

условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на 

Универзитетот Мајка Тереза во Скопје и Конкурсот за запишување студенти на прв циклус на 

студии. 
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5. Услови за преминување од други студиски програми 

 

На студиската програма по Агроинженерство може да преминат студенти од други единици 

на Универзитетот или од единици на други универзитети. Одлука за можноста и за условите за 

преминување од една на друга студиска програма, носи единицата носител на студиската програма 

по Агроинженерство на Универзитетот.   

При преминот, во рамките на дипломските студии, студентот се ослободува од полагањето, 

односно од следењето настава по одделни предмети, испити со дозвола од посебна комисија на 

студиската програма по Агроинженерство и главниот координатор за ЕКТС на факултетот односно 

универзитетот, врз основа на претходен увид во содржините и бројот на кредитите за соодветните 

предмети, испити што студентот ги добил во единицата од која доаѓа. 

Во постапката за признавање положени испити (освоени европски кредити) при премин од 

една на студиска програма по Агроинженерство, за еден предмет од едната студиска програма, може 

да се пренесе и друг број на кредити на студиската програма, и тоа:  

- Ако предметите од студиската програма имаат иста содржина или се со висок степен на 

компатибилност, но носат различен број на кредити, на студиската програма по 

Агроинженерство целосно се признава испитот и се прифаќа бројот на кредити предвидени 

според таа студиска програма.  

- Ако предметите од студиската програма имаат делумна  компатибилност, на студиската 

програма по Агроинженерство, испитот се признава делумно. Комисијата за признавање 

испити, во соработка со предметниот наставник на соодветниот предмет, ги утврдува 

потребните дополнителни активности од страна на студентот (семинарски трудови, делумно 

полагање на пооделни теми итн.) за целосно признавање на испитот и стекнување  

предвидениот број кредити за предметот од студиската програма на која се префрла 

студентот. 

- Ако предметите од студиската програма не се компатибилни, не може да има признавање на 

испитот и пренесување на кредити. Одлука за истото носи Комисијата за признавање испити. 

Студентите имаат право и можност да запишуваат и полагаат предмети на други единици на 

Универзитетот, на други универзитети во земјата и на други универзитети во странство, врз основа 

на програма за мобилност на студенти. Студентот кој стекнал одреден број на кредити преку престој 

на друга високо-образовна институција не стекнува автоматско академско признавање на освоените 

кредити во матичната институција. Институцијата која го доделува звањето решава кои кредити ги 

признава за определена програма.   

Признавањето на еден или повеќе предмети е задолжително во случај на договорена 

студентска мобилност, ако постои претходен Договор за студирање меѓу матичната институција, 

институцијата каде студентот престојува и студентот.  

За минималниот број кредити кои мора да се обезбедат е утврдено со студиската програма, 

која го определува  во рамките на својата законска рамка.  
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6. Траење на студиите 

 

Наставната програма е составена од неколку тематски предмети на проучување и полагање на 

завршен испит. Првиот циклус универзитетски студии: Стручни студии по Агроинженерство се 

организира согласно Европскиот систем за пренос и акумулација на кредити .  

Студиската програма по Агроинженерство се реализира во студиски години и семестри. Во 

согласност со ЕКТС, обемот студиската програма во една студиска година изнесува 60 европски 

кредити. Целокупните студии се вреднуваат со 180 кредити. Студиската програма е организирана 

во шест семестри: Во сите шест семестри се предвидени задолжителни и изборни предмети. 

Зимскиот семестар трае 18 седмици (13 седмици настава + 2 колоквиумски седмици + 3 

седмици испитeн рок), додека летниот семестар трае 21 седмица (13 седмици настава + 2 

колоквиумски седмици + 2 х 3 седмици испитни рокови  во јуни и септември).  

Со успешно завршување на задолжителните предмети, за кои се предвидени 1425 контакт 

часови (предавања и вежби) и 1875 часа самостојно учење, студентот стекнува 108 кредити. 

Изборните предмети се поделени во шест семестри. Студентот во рамките на секој семестар одделно 

избира еден, два или три од листата на понудени изборни предмета од редот на сите наставни 

предмети застапени на студиската програма по Агроинженерство, во зависност од интересот за 

подрачјето (315 контакт часови и 345 часови самостојна работа) кои заедно му овозможуваат да 

освои 22 кредити. Изборните предмети од листата на слободни изборни предмети предложена од 

секоја единица на универзитетот посебно на студентот му овозможува да освои 12 кредити (135 

контакт часови и 270 часови самостојна работа). Завршниот испит  носи 6 кредити (300 контакт 

часови). Практичната настава е задолжителна секоја година и студентот стекнува 24 кредити (300 

контакт часови) 

Проверката на стекнатите компетенции се врши континуирано. За таа цел се предвидени 

колоквиумски недели во кои студентите периодично се проверуваат и/или полагаат испити. 

Единствените основи за организирање и реализација на студиската програма по 

Агроинженерство и режимот за студирање според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) се 

определени со Правилникот за единствениот кредит систем и преминот од една на друга студиска 

програма, односно од една на друга единица на Универзитетот Мајка Тереза во Скопје. 

Студискиот програм од прв циклус на универзитетски студии по Агроинженерство се 

реализира како редовен и вонреден студиски програм. 

Редовниот студиски програм е наменет за студентите кои не се вработени и кои можат 

редовно да ја следат наставата, додека вонредниот студиски програм е наменет за вработени лица 

кои поради работните обврски и/или лица кои поради одредени причини не можат редовно да ја 

следат наставата.  

 Студискиот програм од прв циклус по Агроинженерство во голема мерка е компатибилен со 

исти или слични студиски програми во регионот и Европа.  

 

http://www.unt.edu.mk/


 

Adresa Rektorati: 12 Udarna Brigada 2а/kati VII, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë, www.unt.edu.mk 

26 
 

Услови кои студентот треба да ги обезбеди за премин од еден на друг семестар 

Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува предмети преку бројот на 

остварените кредити (бодови). 

По правило студентот запишува 30 кредити по семестар, но може да запише број на предмети 

кои носат минимум 18 кредити (бодови), но не повеќе од 42 кредити (бодови) во семестар. 

Студентите коишто имаат заостанати предмети, односно кои повторно запишуваат еден или 

повеќе предмети, можат да запишат најмногу 36 европски кредити (бодови) по семестар. 

Студентот којшто запишува непарен семестар, во тој семестар: 

- Задолжително повторно ги запишува сите предмети (кредити) што не ги положил 

заклучно со септемврискиот испитен рок од претходниот, односно претходните непарни 

семестри; 

- Запишува нови предмети (кредити) од наредниот, односно наредните непарни семестри 

според студиската програма по Агроинженерство. Притоа, прво се запишуваат нови 

задолжителни предмети, а потоа нови изборни предмети; 

- Ако студентот веќе ги положил сите предмети од претходниот непарен семестар, тогаш 

сите предмети се нови предмети од наредниот, односно редоследно наредните непарни 

семестри. 

Студентот којшто запишува парен семестар, во тој семестар : 

- Задолжително повторно ги запишува сите предмети (кредити) што не ги положил 

заклучно со јануарскиот испитен рок од претходниот, односно претходните парни 

семестри; 

- Запишува нови предмети (кредити) од наредниот, односно наредните парни семестри 

според студиската програма по Агроинженерство. Притоа прво се запишуваат нови 

задолжителни предмети, а потоа нови изборни предмети; 

- Ако студентот веќе ги положил сите предмети од претходниот, односно претходните 

парни семестри, тогаш сите предмети се нови предмети од наредниот, односно 

редоследно наредните парни семестри. 

 

Студентите кои повторно запишуваат предмети, смеат да запишат нов предмет којшто 

според студиската програма условува претходно полагање на предметот што повторно се запишува, 

но полагањето на предметите мора да е редоследно. 

Утврдувањето дали и кои дисциплини студентот треба да ги има претходно положено за дa 

може да полага друга или други наставни дисциплини се определува преку кодот на наставниот 

предмет. 
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7. Наставно-научниот процес (предавање, вежби, пракса и други активности) 

 

Бројот на кредитите (бодовите) за предметните програми, кои ја образуваат структурата на 

студиската програма по Агроинженерство се утврдува врз основа на предавања, колоквиуми, 

односно завршни испити, извршени консултации, реализирани вежби, реализирана практична 

работа, изработка на семинарски труд, теренска работа, самостојна/домашна работа, учење во 

библиотека, менторство на други студенти, изработени или реализирани проекти, завршен испит и 

сл. 

Согласно законските одредби член 99 став 3 пропишани со измените и дополнувањата на 

Законот за високото образование (Службен весник на РМ. Бр.25/11), студиската програма од прв 

циклус на студии поАгроинженерство го сочинуваат задолжителни и изборни наставни предмети. 

Задолжителните наставни предмети се од областа на Агроинженерство при што нивното учество не 

го надминува законски определениот процент од 60% од бројот на предметите. Остатокот од 

студиската програма на Агроинженерство ги сочинуваат 30% изборни наставни предмети кои што 

студентите самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети застапени на студиската 

програма по Агроинженерство и 10% изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги 

избираат од листа на слободни изборни предмети предложена од секоја единица на универзитетот 

посебно. Изборот на слободни изборни предмети студентот ја избира од листата на слободни 

изборни предмети која задолжително се објавува на веб страната на Универзитетот Мајка Тереза во 

Скопје, како и на огласната табла на Факултетот за технолошки науки, односно на огласната табла 

на Агроинженерство. 

Студиската програма од прв циклус на студии по Агроинженерство ја сочинуваат 

задолжителни и изборни предмети, а според потребите на студиската програма можат да се 

предвидат и други начини за стекнување на знаења од страна на студентите за кои се доделува 

соодветен број на кредитити, како што се: изработка на самостоен проект, завршен испит, практична 

работа и др. 

Покрај задолжителните и изборните предмети предвидени со студиската програма по 

Агроинженерство студентите можат да стекнуваат знаења и кредити и од факултативни (опциони) 

предмети. Опционите (факултативните) предмети се предмети кои студентите можат, но не мораат 

да ги изберат. Доколку ги извршат сите барани активности предвидени со предметната програма на 

факултативниот предмет, студентите добиваат соодветен број на кредити, надвор од студиската 

програма, а истите се евидентираат во Додатокот на дипломата. 

Согласно измените и дополнувањата на Законот за високото образование (Сл.Весник на Р. 

Македонија бр 103/08) на Студиската програма по Агроинженерство 10% од задолжителните 

предмети и 10% од изборните предмети во рамките на секоја студиска година ќе се изведува преку 

клиничка настава (изведување на настава од истакнат стручњак од практиката од областа на 

Агроинженерство. 

Студентот во секоја студиска година задолжително посетува практична настава како еден од 

условите за запишување на наредна студиска година. Активностите за практична настава ќе се  
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реализираат во текот на целата академска година започнувајќи од 15. септември во тековната 

година, па се до 15 септември во наредната година. Реализираните активности ќе се вреднуваат со 

2 кредити и ќе се нотираат при  заверката на летниот семестар за секоја студиска година. 

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 за високото 

образование и измените на ЗВО, како и Правилникот за компатибилност на УМТ. 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. 
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8. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на 

задолжителни предмети, листа на изборни предмети и дефиниран начин на избор на 

предметите 

 

Согласно законските одредби член 99 став 3 пропишани со измените и дополнувањата на 

Законот за високото образование (Службен весник на РМ. Бр.25/11), студиската програма од прв 

циклус на студии по Агроинженерство ја сочинуваат задолжителни и изборни наставни предмети. 

Задолжителните наставни предмети се од областа на Агроинженерство при што нивното учество не 

го надминува законски определениот процент од 60% од бројот на предметите. Остатокот од 

студиската програма на Агроинженерство ги сочинуваат  

- 30% изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од редот 

на сите наставни предмети застапени на студиската програма по Агроинженерство  

- 10% изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од листа 

на слободни изборни предмети предложена од секоја единица на универзитетот 

посебно.  

 

 Табела . Вид на предмети и соодносот на задолжителни и изборни предметиво рамките на 

студиската програма на Агроинженерство  

 

Ред. 

Бр. 

Вид на предмет Бр.на 

предмети 

%  

застапеност 

1 Задолжителни наставни предмети 18 66 % 

2 
Изборни предмети застапени на 

Агроинженерство  
5 

23% 

3 Завршен испит 1 

4 Слободни изборни предмети 3 11% 

Вкупно 27 100% 

 

Дефиниран начин на избор на изборни предмети. Со изборот на предметот од листата на 

изборни предмети, предметот добива статус на задолжителен. Изборот на изборните предмети и 

добивањето на статус на задолжителен го вршат студентите од соодветната година при 

запишувањето на семестарот и предвидена реализација на предметот. Постапката за избор на 

изборните предмети е следна: на почетокот при запишување на семестарот студентите пополнуваат 

прашалник во кој се наведени изборните предмети предвидени за реализација во соодветен 

семестар. Студентите треба да се изјаснат за изборни предмети од листата на предложени изборни 

предмети. Како задолжителени изборни предмети стануваат оние изборни предмети, за кои се 

изјасниле најголемиот број на студенти.  

На изборните предмети им се доделуваат кредити (бодови) според истите критериуми како 

и на задолжителните предмети. 
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Дефиниран начин на избор на изборни предмети од листата на слободни изборни 

предмети.Изборот на изборни предмети од Листата на слободни изборни предмети на единиците 

на УМТ го вршат студентите од соодветната година. Постапката за избор на изборни предмети од 

Листата на слободни изборни предмети на единиците на УМТ е следна:  

 во текот на прв, втор и трет семестар студентите од листата на слободни изборни 

предмети објавени на огласната табла на Факултетот за технолошки науки, односно 

на огласната табла на студиската програма на Агроинженерство, избираат изборни 

предмети по свое убедување. Бројот на изборни предмети, што еден студент може да 

го направи од Листата на слободни изборни предмети на единиците на УМТ во 

рамките на еден семестар не може да биде поголем од два. 

 Пријавувањето на изборните предмети го праваат преку пополнување на формулар 

(кој се зема на студентски прашања). Пополнетиот формулар студентот го поднесува 

на студентски прашања на единицата организатор на наставниот предмет.  

 Со изборот на изборните предмети од Листата на слободни изборни предмети на 

единиците на УМТ, тие добиваат статус на задолжителни наставни предмети. 

Предметниот наставник, кој е носител на наставниот изборен предмет што студентот 

го избрал од листата на слободни изборни предмети, е должен на студентот да му 

понуди предметна програма. Како задолжителени изборни предмети стануваат оние 

изборни предмети, за кои се изјасниле најголемиот број на студенти.  

 

На изборните предмети од Листата на слободни изборни предмети на единиците на УМТ им 

се доделуваат кредити (бодови) според истите критериуми како и на задолжителните предмети. 
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9. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература 

 

Во предметните програми од студиската програма (прилог бр. 3) дадени се детални 

информации за литературата која се користи при реализација на истите. Наставникот соодветната 

литература на студентите им ја дава на почетокот од секој семестар, а ја наведува во предметната 

програма, Силабус. 

Покрај тоа, Факултетот има сопствена библиотека која располага со богат книжен  фонд од 

домашни и странски монографски публикации и голем број домашни и странски стручни списанија 

што во целост ја покриваат задолжителната и дополнителната литература за предметите од 

студискатапрограма. 

Од посебно значење се насловите кои се дел од владиниот проект за превод на 1000 

професионални и научни книги за високото образование, од најдобрите и најпознатите 

универзитети од САД, Англија, Франција и Германија. Добар дел од нив се од областа на и истите 

беа селектирани во соработка со сите државни и приватни факултети во земјава, а се користат на 

најреномираните светски образовни институции. 
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10. Општ начин на оценување 

 

Наставните дисциплини од студиската програма Агроинженерство можат да се полагаат: 

континуирано - преку колоквиуми или  преку  завршно оценување. 

Колоквиумите и завршното оценување по правило се полагаат писмено. За определени 

предмети предметниот наставник може да одлучи истите да се полагаат усно или писмено и усно.  

Во рамките на континуираното оценување студентот полага два колоквиуми. Студентот има 

право да полага втор колоквиум доколку го има положено првиот колоквиум. Доколку студентот не 

го положил вториот колоквиум, истиот го полага во испитните рокови, но ова право важи само во 

текот на една година, односно до повторно запишување на предметот.  

Утврдувањето  конечен број освоени бодови, односно конечна оценка од определените 

наставни дисциплини за редовните студенти се врши на два начини, и тоа преку: 

 колоквиуми и  

 завршно оценување. 

 

Распределбата на поените за конкретните активности од претходно наведените групи ја врши 

предметниот наставник којшто е должен истата да им ја стави на увид на студентите на почетокот 

на наставата по соодветната наставна дисциплина. 

Стекнатите поени по основ на присуство и активност на предавања и вежби важат само до 

евентуалното повторно запишување на предметот. Правото на стекнатите поени од другите 

активности (семинарски трудови, проекти, менторство и др.) останува и доколку студентот 

повторно го запише предметот.  

Формирањето конечна оценка од континуираната проверка на знаењата, завршното 

оценување и останатите активности во рамките на предметната програма, се врши врз основа на 

вкупниот број освоени поени по сите основи, и тоа: 

- од 0 до 50 поени: оценка 5 (пет); 

- од 51 до 60 поени: оценка 6 (шест); 

- од 61 до 70 поени: оценка 7 (седум); 

- од 71 до 80 поени: оценка 8 (осум); 

- од 81 до 90 поени: оценка 9 (девет); 

- од 91 до 100 поени: оценка 10 (десет). 

 

Во согласност со студиската програма по Агроинженерство, по завршувањето на сите 

испити, се полага завршен испит пред комисија во состав од тројца членови (првиот член на оваа 

комисија, којшто истовремено е ментор, задолжително е предметниот наставник од соодветната 

дисциплина  на која се однесува темата). 

Одбраната на завршниот испит е јавна и за истата се води записник. Завршниот испит  се 

оценува со описна оценка „го одбранил“ односно „не го одбранил“ завршниот испит. 

Со успешната одбрана на завршниот испит студентот се стекнува со право за добивање на 

уверение и диплома за завршени стручни студии на студиска програма по Агроинженерство по 

земјоделското или сточарското производство на единицата на Универзитетот. 
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11.  Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма 

Табела I. Листа на лабораториска опрема предвидена за реализација на студиската програма 

(детален опис во Прилог Лабораторија) 

1 Дигестор количина 1 

 Минимум функции: (минимални/максимални димензии должина/висина/ширина 

800-1000 mm x 2000-2500 mm 1000-1500 mm) од заштитно стакло и материјал 

отпорен на хемикалии. Дигесторите преставуваат основни заштитни уреди во 

секоја лабораторија и да се функционални, вграден аспиратор (min 450 m3/h), 

додатно црево за одвод на штетни гасови и приклучоци за струја за вклучување и 

исклучување на дигесторот (min 2), довод и одвод на вода. Во самиот дигестор има 

вградено светилка 

2 Апаратура за вакуум дестилација под вода количина 3 

 Метални стативи челично емајлирано покриени во подножје во форма на 

триаголник (150 mm ± 10 mm, со основа 8 mm ± 2 mm дебелина), клеми за 

прицврстување на вакуум боца, муфи за прицврстување на клемата со металниот 

статив хромиран челик, вакуум боци за филтрација со Büchner инки до 3 atm 

3 Апаратура за рефлуксија количина количина 5 

 Ладило, колби, азбестна мрежа, троножници, метални стативи, клеми, муфи 

4 Апаратура за определување на температура на топење и температура на 

вриење (микро метод со капилара количина 5 

 Епрувета, капилари, метални стативи, термометар, муфи, клеми 

5 Soxhlet апаратура количина 5 

 Колби, термометри, Soxhlet  

 Апаратура за сублимација количина 3 

 вакуум боци за филтрација до 3 atm 

6 Центрифуги количина 2 

 Центрифуга (5000 RPM) 

7 UV-Vis спектрофотометар количина 2 

 Спектрофотометар (UV-Vis), во мерно подрачје min опсег 190-1100 nm со кварцна 

кивета min 3,5 cm3 волумен, дебелина min 10 mm 

8 Апаратура за електрофореза количина 2 

 Техника за електрофореза, извор на струја за електрофореза, сет апарати за 

електрофореза (хоризонтални и вертикални)  

9 PCR thermocycler 

 Инструмент за DNA 

10 Магнетни мешалки количина 1 

 Магнетна мешалка со загревање до min 600 ºC со термостат 

11 Оптички микроскопи количина 3 

 Оптички микроскоп, покривни и заштитни стакла 

12 Оптички микроскопи за теренска настава количина 5 

 Преносен микроскоп 

13 Микроскопи за поврзување со компутер количина 2 

 Микроскоп со можност за поврзување со компјутер 

12 Аналитички ваги количина 2 

 Аналитички ваги со прецизност 0,1 mg 

13 Технички ваги количина 5 
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 Технички ваги со прецизност 0,1 g 

14 Електрично решо количина 2 

 Со една плоча за загревање, 30 cm ± 2 cm x 30 cm ± 2 cm, од минимум 1000 W до 

максимум 1500 W 

15 Нагледни средства количина 15 

 Периоден систем на елементите, постери и презентации, специјализирани 

компјутерски програми: ACD/Chem Sketch, ChemWindow, ChemDraw и Hyper 

Chem, модели на соединенија  
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Табела II. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма 

1 Ласерски Принтери - црно бел.  Количина 10 

 Минимум функции: Копир / Скенер (flatbed) / Принтер, Брзина на печатење: 

Минимум 20 А4 страни во минута; Брзина на копирање: Минимум 20 А4 страни во 

минута; Технологија на печатење: Ласерска; Резолуција на принтање: Минимум 

600x600 дпи; Резолуција на скенирање: Минимум 1200 дпи; Касети на хартија: 

Мин 150 стр; Duty cycle на месечно ниво: Минимум 8000 страни; Гаранција: 

Минимум 1 годинa 

2 Ласерски Принтер Професионален – количина 2 

 Функционалности: Минимум Print, Copy, Scan; Дуплекс печатење/скенирање; 

Вклучено, автоматско; Брзина на печатење; Брзина на скенирање (Минимум 45 

листа во минута двострано); Брзина на печатење прва страна (Максимум 5,7 

секунди); Резолуциуја (Минимум 1200 x 1200 за принтање. Минимум 600 dpi за 

скенирање) Меморија (Минимум 1.25GB за принтер);  Минимум 500MB за скенер; 

Процесор (1200 MHz) 

3 Проектор – Количина 6 комада 

 Светлост (Минимум 3300 lmво “standard mode”стандарден режим на работа); 

Контраст (Минимум 20000 : 1); Гласност: Максимум до 31 dB; Зум: Минимум 1.1х 

optical zoom; Интерфејси 

4 Преносни компјутери - Лаптопи – КОЛИЧИНА: 22 

 Процесор; (Минимум дво јадрен процесор со 3MB cache меморија со минимум 

бодови од 4.041 според www.cpubenchmark.net или еквивалентно):  Меморија 

(Минимум 8GB RAM DDR4 2133 Mhz. Поддршка за минимум 16GB RAM) : Тврд 

Диск (Минимум 1TB СО 5400 rpm); Монитор15.6” (Големина: минимум 15.6”; 

Резолуција: минимум 1366x768; Оперативен систем; (Преинсталиран лиценциран 

Оперативен Систем (минимум Windows 10 Professional или еквивалентен 

5 Персонални компјутери количина 20 

 Процесор (Минимум двојадрен процесор со минимална брзина од 3.3GHz и 

најмалку 3 MB внатрешна меморија cache.): Меморија (Минимум 4GB RAM 

DDR42133 Mhz): Диск (Минимум 120GB, SSD Диск SATA 3): Порти Минимум 6 

USB порти од кои 4 порти да бидат USB3.0; Миним:ум 1 x PCI Expressx1 порта; 

Минимум 1 x PCI Expressx16 порта; Минимум 1 x VGAпорта. Монитор 18.5” 

Преинсталиран лиценциран професионален Оперативен Систем (минимум 

Windows 10 Professional или еквивалентен) Минимум гигабитна мрежна конекција 

10/100/1000Mbps 

6 Персонални компјутери  количина 5 

 Процесор Минимум двојадрен процесор со минимална брзина од 3.7GHz и 

најмалку 3 MB внатрешна меморија cache. Меморија Минимум 4GB RAM 

DDR42133 Mhz. Минимум 120GB, SSD Диск SATA 3 

7 Десктоп компјутер (се во едно – All in One) Количина: 24 комада 

 Седма генерација со минимум 3МВ кеши минимум 2.5GHz работна фреквенција.  

Дијагонала на екран минимум 21.5", full hd, осетлив на допир (touch display) или 

еквивалент . Минимум  8GB на минимум 2400MHz. Минимум 1TB. Минимум DVD 

R/W 
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12. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на 

наставата 

 

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

Студиската програма по Агроинженерство се реализира согласно позитивните законски одредби 

пропишани со Законот за високото образование  (Службен весник на РМ бр.35/08). Евалуацијата се 

врши преку евалуациони методи како надворешна евалуација, како самоевалуација, како и преку 

системот на оценување на квалитетот на академскиот кадар и тоа преку процена на квалитетот на 

вршењето на високообразовната дејност, академските и други активности и нејзините приоритети, 

и тоа: 

 Преку интерна и екстерна евалуација. Екстерната евалуација ја спроведува високообразовна 

иснтитуција надлежна за евалуација на високообразовните установи (во овој случај Одборот 

за акредитација и евалуација). Интерната евалуација ја спроведува Универзитетот „Мајка 

Тереза“ во Скопје преку анкетна евалуација спроведена од страна на студентите. Резултатите 

од спроведената анкетна евалуација, преку извештаи и квантитативни и квалитативни 

резултати, понатаму се проследуваат до составните академски единици на Универзитетот 

односно до секој предметен наставник; 

 Преку самоевалуација спроведена континуирано од страна на предметниот наставник: 

спроведување на анкети, преку анализа на проодноста на студентите на испити, потоа преку 

постигнувањата на студентите од спроведеното сумативно оценување итн. Во овие резултати 

увид има и Деканската управа која перманентно ја следи академската реализација на 

Наставните планови и програми на единиците. Деканската управа исто така, има 

надлежности да формира посебни комисии кои ќе направаат квантитативна и квалитативна 

евалуација (по завршувањето на испитните сесии или на крајот од секој семестар) и врз 

основа на извештаите на комисите за евалуација и за надворешна евалуација на 

високообразовната установа го следи и оценува своите единици. 

 анкетирање студентите заради укажување на можни подобрувања на наставата и 

организацијата настудиите; 

 следење на професионалниот ангажман на студентот по неговото завршување, комуникација 

со студенти кои ги завршиле студиите заради увид во применливоста на знаењата и 

вештините стекнати настудиите. 

 превземање на соодветни мерки за унапредување на квалитетот на студиската програма, 

наставата, литературата инаставниците. 
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13. Информации за веб страница 

 

 Информации за Факултетот за технолошки науки во рамките на кој функционира Студиската 

програма на Агроинженерство може да се обезбедат од официјалната веб страница на 

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје 

http://www.unt.edu.mk 

http://unt.edu.mk/fakultetet/fakulteti-i-shkencave-teknоlogjike/ 

 

Основните информации како: Правилници, Одлуки и други акти кои ги донесува 

Универзитетот, различни резултати од Конкурси, информации за ректорска администрација; 

информации за актуелните настани кои се случуваат на Универзитетот и др. 

 Во веб просторот предвиден за Студиската програма на Агроинженерство, можат да се најдат 

следните информации: Наставниот план и програма, распоред на часови за определен семестар; 

информации за наставниот кадар односно информации за предметните наставници; информации за 

резултатите од спроведените колоквиуми или од испитите спроведени во рамките на испитните 

сесии; информации за административниот персонал како и нивните контакт информаци; различни 

информации: известувања, конкурси итн, наменети за студентите по Агроинженерство. 
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Опис на студиската програмата 

 

АГРОИНЖЕНЕРСТВО  

Прв цилкус стручни студии 

 

Факултет за технолошки науки 

УНИВЕЗИТЕТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“- СКОПЈЕ 
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Наставен план и програма за прв циклус на стручни студии по Агроинженерство, 

Факултет за технолошки науки – УНИВЕЗИТЕТ МАЈКА ТЕРЕЗА- СКОПЈЕ 

 

 

 

I СЕМЕСТАР 

 
 

ПРЕДМЕТИ Часови 
Контакт 

часови 

Вкуп. часови 

на оптовар. 
Кредити 

1. 

Задолжителни предмети 11+8 300 695 22 

Хемија  3+2 75 180 6 

Метеорологија со 

агроклиматологија 
3+2 75 175 5 

Ботаника* 3+2 75 175 6 

Зоологија ** 3+2 75 175 6 

Механизација во поледелско и 

сточарско производство *** 
3+2 75 165 5 

Изборен предмет од Листа 1     

 

2. 

Изборни предмети Листа 1 2+2 60 120 4 

Развој на хумани ресурси 2+2 60 120 4 

Статистика 2+2 60 120 4 

     

3.  
Изборни предмети од листата 

на УМТ 
2+1 45 90 4 

  2+1 45 90 4 

 

ВКУПНО 15+11 405 935 30 
 

II СЕМЕСТАР 

 

 
ПРЕДМЕТИ Часови 

Контакт 

часови 

Вкуп. часови 

на оптовар. 
Кредити 

1. 

Задолжителни предмети 12+8 300 710 22 

Педологија 3+2 75 180 5 

Основи на Биохемија 3+2 75 180 6 

Аграрна политика и рурален 

развој 
3+2 75 170 5 

Генетика и селекција на семе и 

саден материјал * 
3+2 75 180 6 

Анатомија и физиологија на 

животни ** 
3+2 75 180 6 

Изборен предмет од Листа 2     

 

2. Изборни предмети Листа 2 2+2 60 120 4 
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Екологија 2+2 60 120 4 

Економика во земјоделството 2+2 60 120 4 

 

4. 

Изборни предмети од листата 

на УМТ 
2+1 45 90 

 

4 

 2+1 45 90 4 

 
ВКУПНО 16+11 405 920 30 

 

 

III СЕМСЕСТАР 

 

 
ПРЕДМЕТИ Часови 

Контакт 

часови 

Вкуп. часови 

на оптовар. 
Кредити 

1. 

Задолжителни предмети 12+8 300 700 22 

Менаџмент на фарми 3+2 75 165 5 

Основи на Микробиологија 
3+2 

75 
175 6 

Физиологија со исхрана на 

растенија * 
3+2 

75 
180 6 

Основи на растително 

производство * 
3+2 75 180 5 

Исхрана на домашни животни ** 3+2 75 180 6 

Основи на сточарско производство 

** 
3+2 75 180 5 

Изборен предмет од Листа 3     

 

2. 

Изборни предмети Листа 3 2+2 60 120 4 

Нови технологии во сточарско 

производство ** 
2+2 60 120 4 

Нови технологии во растително 

производство * 
2+2 60 120 4 

      

3. 
Изборни предмети од листата на 

УМТ 
2+1 45 90 

4 

 

 
 2+1 45 90 4 

 

ВКУПНО 16+11 405 910 30 

 

IV СЕМЕСТАР 

 

 
ПРЕДМЕТИ Часови 

Контакт 

часови 

Вкуп. часови 

на оптовар. 
Кредити 

1. 

Задолжителни предмети 9+6 225 525 18 

Заштита на растенија * 3+2 75 165 6 

Градинарство * 3+2 75 180 6 

Лозарство и овоштарство * 3+2 75 180 6 

Овчарство и козарство ** 3+2 75 180 6 
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Живинарство ** 3+2 75 180 6 

Говедарство и коњарство ** 3+2 75 165 6 

Изборен предмет од Листа 4     

 

2. 

Изборни предмети Листа 4 2+2 60 120 4 

Украсни растенија * 2+2 60 120 4 

Преработка на овошје и зеленчук 

* 
2+2 60 120 4 

 Ловство ** 2+2 60 120 4 

 Агротуризам *** 2+2 60 120 4 
 

3. 
Практична настава задолжителна  4+0 60 120 8 

 4+0 60 120 8 

 

ВКУПНО 15+8 345 825 30 
 

 

 

V СЕМЕСТАР 

 

 
ПРЕДМЕТИ Часови 

Контакт 

часови 

Вкуп. часови 

на оптовар. 
Кредити 

1. 

Задолжителни предмети 6+4 150 340 12 

Рибарство и пчеларство ** 3+2 75 165 6 
Технологија на анимални 
производи ** 3+2 75 175 6 

Наводнување * 3+2 75 165 6 

Специјално овоштарство и 

лозарство * 
3+2 75 175 6 

Изборен предмет од Листа 5     

 

2. 

Изборни предмети Листа 5 3+2 75 180 6 

Трошоци и калкулации 3+2 75 180 6 

     

 

3. 

Практична настава 6+2 120 240 12 

 6+2 120 240 12 

 

4.      

 

ВКУПНО    30 
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VI СЕМЕСТАР 

 

 
ПРЕДМЕТИ Часови 

Контакт 

часови 

Вкуп. часови 

на оптовар. 
Кредити 

1. 

Задолжителни предмети 6+4 150 330 12 

Органско производство * 3+2 75 165 6 

Житни и индустриски култури * 3+2 75 165 6 

Зоохигиена и благосостојба на 

животни ** 
3+2 75 165 6 

Неконвенционално сточарско 

производство ** 
3+2 75 165 6 

Изборен предмет од Листа 6     

 

2. 

Практична настава 4+2 120 240 12 

 6+2 120 240 12 

     

 

3. 

Завршен испит     6 

    6 

 

 

ВКУПНО 10+6 240 510 30 
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Кандидатот кој успешно ќе ги положи испитите од прв циклус на дипломски студии и 

ќе одбрани завршниот испит се здобива со звањето Технолог Агроинженер за земјоделско или 

сточарско производство. 

Вонредната студиска програма се реализира со 50% од контакт часовите предвидени во 

редовната студиска програма. Организацијата на контакт часовите се прилагодува на временските 

можности на студентите и трае подолго од редовната студиска програма но не подолго од 2 студиски 

години. 

Студентот има обврска да јавно да го полага завршниот испит, којшто се вреднува со 6 

кредити. 

Студентот во третата студиска година задолжително посетува практична настава. 

Активностите за практична настава ќе се реализираат во текот на целата академска година 

започнувајќи од 15. септември во тековната година, па се до 15 септември во наредната година. 

Реализираните активности ќе се вреднуваат со 2 кредити и ќе се нотираат при заверката на летниот 

семестар за секоја студиска година. 

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 за високото 

образование и измените на ЗВО, како и Правилникот за компатибилност на УМТ. 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. 

 

  

http://www.unt.edu.mk/


 

Adresa Rektorati: 12 Udarna Brigada 2а/kati VII, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë, www.unt.edu.mk 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни предмети од Листата на слободни изборни предмети од единиците на УМТ, а кои им 

стојат за избор на студентите на студиската програма Агроинженерство  
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Изборни предмети од Листата на слободни изборни предмети од Универзитетот 

Изборни предмети Часови 
Контакт 

часови 

Вкупно 

оптоварувањ

е 

ЕКТС 

1 Вовед во Програмирање 2+1 45 90 4 

2 Информатички вештини 2+1 45 90 4 

3 Напредни информатички 

вештини 
2+1 45 90 

4 

4 Интернет Технологии 2+1 45 90 4 

5 Деловна етика 2+1 45 90 4 

6 Претприемиштво 2+1 45 90 4 

7 Одбрани поглавја од 

Веројатност и статистика 
2+1 45 90 

4 

8 Одбрани поглавја од 

Физика 
2+1 

45 90 4 

9 Делови од елементарна 

математика, примена во 

инженерство 

2+1 45 90 

4 

10 Веб програмирање 2+1 45 90 4 

11 Нумеричка математика и 

нејзина примена 
2+1 45 90 

4 

12 Храната, медиумите и 

општеството 
2+1 

45 90 4 

13 Вовед во прехрамбената 

индустрија 
2+1 45 90 

 

4 

14 Основи на науката на 

материалите 
2+1 

 

45 

 

90 

 

4 

15 Одбрани поглавја по 

хемија 
2+1 45 90 

4 

16 Основи на обновливи 

извори на енергија 
2+1 

 

45 

 

90 

 

4 

17 Одбрани поглавја по 

Биологија 
2+1 45 90 

4 

18 Општа картографија 2+1 45 90 4 

19 Геоинформатика 2+1 45 90 4 

20 Менаџмент со човечки 

ресурси 
2+1 

45 90 4 

21 Архитектура на комјутери 2+1 45 90 4 

22 Сообраќајна политика 2+1 45 90 4 

23 Урбана логистика 2+1 45 90 4 

24 Основи на економијата 2+1 45 90 4 
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25 Основи на инжинерство 2+1 45 90 4 

26 Модерни техники на 

градежништво 
2+1 

45 90 4 

27 Модерни трендови на 

Аркитектура 
2+1 45 90 

4 

28 Еко-Аркитектура и 

издржлив Дизајн 
2+1 

45 90 4 

29 Комуникација со јавноста 

и уметноста на зборување 
2+1 45 90 

4 

30 Истражувачко 

Новинарство 
2+1 

45 90 4 

31 Контраверзии во јавната 

дебата 
2+1 45 90 

4 

32 Европски 

мултикултурализам 
2+1 

45 90 4 

Вкупно 2+1 45 90 4 

 

Учеството на изборни предмети од Листата на слободни изборни предмети во студиската 

програма Агроинженерство, согласно измените на Законот за високото образование (Сл. Весник на 

РМ бр.25/11) изнесува 10% од вкупниот број на предмети во студиската програма. 

Изборни предмети од Листата на слободни изборни предмети имаат статус на задолжителни 

предмети и студентите се обврзани да ги избираат. Изборот на наставни предмети од оваа група е 

по слободна волја и убедување. Изборни предмети од Листата на слободни изборни предмети на 

единиците на Универзитетот, во текот на студиите, студентите ги избираат во зависност од видот 

на надградбата со која сакаат да се стекнат како и во зависност од своето професионално 

усовршување, за кое студентот смета дека ќе му биде потребно за напредување во текот на својата 

кариера. 

Дефиниран начин на избор на изборни предмети. Изборот на изборни предмети од Листата 

на слободни изборни предмети го вршат во првиот семестар. Постапката за избор на изборни 

предмети од Листата на слободни изборни предмети е следна:  

 во текот на првиот семестар студентите од листата на слободни изборни предмети 

објавени на огласната табла на Факултетот за технолошки науки Скопје избираат 

изборни предмети по свое убедување. Бројот на изборни предмети, што еден студент 

може да го направи од Листата на слободни изборни предмети во рамките на еден 

семестар е определен со Студиската програма кој определува дека во вториот 

семестар бројот на изборни предмети неможе да биде поголем од еден. 

 Пријавувањето на изборните предмети го прават преку пополнување на формулар (кој 

се зема на студентски прашања). Пополнетиот формулар студентот го поднесува на 

студентски прашања на единицата организатор на наставниот предмет.  
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 Со изборот на изборните предмети од Листата на слободни изборни предмети, тие 

добиваат статус на задолжителни наставни предмети. Предметниот наставник, кој е 

носител на наставниот изборен предмет што студентот го избрал од листата на 

слободни изборни предмети, е должен на студентот да му понуди предметна 

програма. Како задолжителни изборни предмети стануваат оние изборни предмети 

оние за кои се изјасниле најголемиот број на студенти.  

На изборните предмети од Листата на слободни изборни предмети им се доделуваат кредити 

(бодови) според истите критериуми како и на задолжителните предмети. 
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15.  Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма 

Досегашната работа на Универзитетот Мајка Тереза во Скопје се спроведува во просторни и 

технички услови што ги задоволуваат барањата утврдени со Уредбата за нормативи и стандарди за 

основање на високообразовни установи и вршење на високообразовна дејност (Службен Весник на 

РМ бр.103/2010). 

Просторната површина се состои од нето корисна површина од -1.500 m2, со што е запазена 

законската норма за минимум 3.5 м2 по студент1. При што се обезбедени следниве услови за : 

a. Студенти: целосно опремени 4 предавални и 1 амфитеатар за 100 студенти, 

компјутерска училница со 10 Интернет места за работа со површина 33.05м2; 

библиотека (1) со вкупна површина од 194.56 м2, една (1) читална со површина од 

54.57м2 и едно (1) место за одмор за студенти со површина од 23,52 м2 или вкупно на 

студентите им се на располагање околу 459.94 м2. 

b. Кабинети: целосно опремени  (12) кабинети за наставнички и соработнички кадар, 

или вкупно на наставниот кадар и соработниците им се на располагање околу 69.66 

м2.  

c. Заеднички простории: 545,01 м2. 

 

 

 

Ред. број 
Вид на простор според намена 

Број на 

единици 

Капацитет 

седишта 
m2 

1. Амфитеатар 1 150 108.60 m2 

2. Училници 4 4x26 =104 132,20 m2 

3. Компјутерска училница 1 10 33,05 m2 

4. Студентски прашања 1  13,60 m2 

5. Архива 1  13,60 m2 

6. Декан, секретар, продекан,  4  54,40 m2 

7. Сала за состаноци 1 40 72,07 m2 

8. Библиотека 1  194.56 m2 

9. Читална 1 30 54.57 m2 

10. Магазин за книги 1  59.33 m2 

11. 
Кабинети за наставници и 

соработници 
12 

24 69.66 m2 

12. Место за одмор за студенти 1  23,52 m2 

13. 
Друг простор (ходници, 

санитарни јазли, ветробрани итн)  

  545,01 m2 

Вкупно   1.374,17 m2 

 

                                                            
1 Член 4 од Уредба за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност 
(Сл.весник број 103/2010, 168/210). 
Нормативи за потребен нето простор по студент: 3,5 m2 за студиските програми од подрачјето на техничко - технолошки науки 

Табела 3 . Расположливи просторни и материјални ресурси  
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Врз основа на наведениот простор, бројот на седиштата на студентите и бројот на 

запишаните студенти може да се констатира дека дидактичкиот простор овозможува добри услови 

за изведување на квалитетна настава на Факултетот. Во однос на бројот на студентите кои ќе се 

примаат на Студиска програма: Агроинженерство може да се каже дека во целост е задоволен 

предвидениот простор изразен во метар квадратен. 

Наставата актуелно се изведува во една смени, односно ја опфаќа временската рамка од 7:30 

до 19:00 часот. 
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16. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма 

Вкупната расположлива опрема за реализирање на наставна дејност на Универзитетот, а со 

тоа и на Факултетот за технолошки науки се состои од информатичка и нагледни средства. Од 

информатика опрема како на студентите така и на наставниците се состои од: 

 

 

 

Ред 

број 
Вид опрема 

Број на 

единици 

1. Компјутери 30 

2. Лаптоп  10 

3. Фотокопир машина 1 

4. Печатари  4 

5. Проектори,  видобим 2 

6. Скенери  1 

Вкупно 47 

 

Нагледни средства: 

- телевизори (2) 

- табли (8) 

 

Наведената техничка опрема е еден од показател дека Универзитетот во Скопје има добри 

можности за изведување на современа и квалитетна настава. Добрата техничка опременост на 

Универзитетот може да се потврди со: 1 компјутерска училница, наставниот и соработничкиот кадар 

има на располагање компјутер и лаптоп. 

Вкупната опрема ги задоволува законските нормативи за нормално одвивање на работата на 

Факултетот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела . Вид и број на информатичка опрема 
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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 

првиот, вториот и третиот циклус на студии 
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Прилог 
бр. 

3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет ХЕМИЈА 
2. Код  

3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
1.година 
1.семестар 

7. Број на 
ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник д-р Олга Поповска  

9. Предуслови за запишување на предметот / 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање  со основите  на хемијата како природна наука (материја/хемиска супстанца), 

експерименталните техники, општ преглед на физичко-хемиските принципи, 

органскисоединенија, квалитативната и квантитативната анализа на супстанциите  

 

 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Курсот е дизајниран да обезбеди основни познавања од областа на општата и 
неорганската хемија, органската хемија и физичката хемија. Студентите се запознаваат со 
основните хемиски закони, теорија на атомот, атомска структура, видови на хемиски 
врски. Квалификација на елементите и Периоден систем на елементите. Хемиски реакции, 
хемиска кинетика и хемиска рамнотежа. Раствори (течна состојба на чистите супстанци). 
Електролити (електролитна дисоцијација, реакции во раствори на 
електролити).Комплексни соединенија. Вовед во органска хемија. Kласификација на 
органските соединенија, номенклатура, својства и добивање на: алкани, циклоалкани, 
алкени, диени, алкини, арени, халогени деривати на јаглерод, алкохоли, феноли, етери, 
органо-метални соединенија, сулфурни органски соединенија, органски соединенија на 
азот, карбонилни соединенија (алдехиди и кетони), карбоксилникиселини, деривати и 
супституирани карбоксилни киселини и хетероциклични соединенија.Опис на физичко-
хемиските системи. Термодинамика. Методи во аналитичката хемија.Пресметување на 
рН.Растворање на примерокот. Квалитативна систематска анализа на катјони и анјони. 
Класични методи на квантитативна анализа. Волуметриски (титриметриски) методи на 
анализа. Mohr-овметод.  

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) 
задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+105=180 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-теоретска 
Настава 45 часови 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

 

30 часови 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 15 часови 
16.2 Самостојни задачи 15 часови 
16.3 Домашно учење 75 часови 

 Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
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17. 

бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 

лаборато-риски/аудиториски вежби 
10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. Домашна задача и/или семинарска 
раб. 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 

(седум) 
(D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 

(десет) 
(A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Минимум 11 бодови од активностите 

  17.1 до 17.4. 
20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата Повремен тест на студентите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

Литература 
Задолжителна литература 

 

 

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. 
В. Бошевска 
(II издание) 

Општа и 
неорганска 

хемија (1 и 2) 

УКИМ- Скопје 2007 

 

 

2. 

Џ. Мекмури  

 

Органска хемија, 

(John McMurry 

Organic Chemistry, 6 

Edition)  

Превод на 

македонски јазик 

–  

д-р Ј. Богданов и 

д-р Б. Богданов  

 

Brooks/Cole a 

division of Thomson 

learning 

Просветно дело 

 

2004 

 

 

2009 

 

 

 

 

3. 

В.Бошевска, 

Н.Петровска 

С. Брезовска, 

Ф.Топаловска, 
Н.Шопова 

 

Збирка задачи 

по општа и 

неорганска 

хемја (II 

издание) 

 

 

УКИМ, Скопје 

 

 

1999 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

 

1. 

 

G.D. Parkes 

Melorova 

Moderna 

neorganska 

hemija 

(III neizmeneto 

Naucna 

Knjiga, 

Beograd 

 

1968 
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izd.). 

2. 
D.A.Skoog, 

D.M.West,F.J.Hol

ler, 

Osnove Analitičke 

Kemije  

 

Školska knjiga, 

Zagreb  

 

1999 
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Прилог 
бр. 

3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Метеорологија со агроклиматологија 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
1.година 
1.семестар 

7. Број на 
ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник д-р Сани Демири 
9. Предуслови за запишување на предметот / 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Согледување на влијанието на климатските фактори врз растителниот и животинскиот свет 

 

 

 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Воздух во атмосферата и почвата. Мерење на метеоролошките варијабли и нивна 
графичка презентација. Темпорална и просторна температура на воздухот и промена на 
притисокот на воздухот. 
Испарување и влажност на воздухот. Кондезација и сублимацијана водената пара во 
атмосферата. 
Магла. Облаци.Врнежи.Влијание на врнежите врз живиот свет. Воздушен 
притисок.Воздушни струења во атмосферата.Дејство на ветерот. Влажност на воздухот. 
Облаци и класификација и видови на врнежи. Биланс на вода на земјоделски почви: 
максимуми и дефицити на вода во почвата.Сончево радијација и температура.Мраз и 
минимални температури. Ветер бариери, заштита од мраз и град. Фенолошки 
набљудувања и нивни примени. Ефект на стаклена градина во стаклени и пластични 
оранжерии. Влијание на времето на растителни болести и штетници. Временски 
непогоди. 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) 
задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+90 = 175 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-теоретска 
Настава 45 часови 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

 

30 часови 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 15 часови 
16.2 Самостојни задачи 15часови 
16.3 Домашно учење 70 часови 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 

лаборато-риски/аудиториски вежби 
10 

бодови 
17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. Домашна задача и/или семинарска 5 бодови 
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раб. 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 

(седум) 
(D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 

(десет) 
(A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Минимум 11 бодови од активностите 

  17.1 до 17.4. 
20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата Повремен тест на студентите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

Литература 
Задолжителна литература 

 

 

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. 
Илиќ Попова 
Сребра  

Агрометеорологија 
со климатологија Скопје 2001 

 

 

2. 

Илиќ Попова 
Сребра 

Практикум по 

агрометеорологија со 

климатологија 

Скопје 
1997 

 

 

3. 

 
Ангел 

Лазаревски 

 

Климата во 

Македонија 

 

Култура, Скопје 

 

 

1993 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач Годин

а 

 

1. 

 

Зиков М 

Меторологија и 
климатологија со 
климатски промени 

Селектор 
 

2005 

2.  
 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unt.edu.mk/


 

Adresa Rektorati: 12 Udarna Brigada 2а/kati VII, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë, www.unt.edu.mk 

57 
 

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

1. Наслов на наставниот предмет Ботаника 

2. Код  

3. Студиска програма Агроинженерство  

 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за технолошки науки, Скопје 

 

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

6. Академска година / семестар 1. година 
1.семестар 

7. Број на ЕКТС 

Кредити 

6 

8. Наставник д-р Даниела Димовска/ асс. Нора Лимани 

9. Предуслови за запишување на 

Предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Цел на предметот е студентите да добијат потребни знаења од цитолошките, анатомските и 

морфолошките карактеристики на растенијата што претставува фундаментална основа за 

апликација на сознанијата во повеќе дисциплини во областа на земјоделството. Систематиката 

овозможува студентите да се запознаат со крмни, културни, плевелни, отровни растенија 

 

11.  
Поими предмет на изучување на Ботаника. Линкови помеѓу ботаника и агрономија. Структурни 
елементи на растителна клетка. Протоплазма. Хемиски состав на протопластот, физички особини 
и организација на протоплазмата (мембрански систем, едноплазматичен ретикулум, хиалоплазма, 
рибозоми, Голџи апарат, сферозоми, микротубули, цитозоми). Систем за добавување и користење 
на енергија (митохондрии). Пластиди (хромопласти, леуколасти, хлоропласти). Јадро (јадрена 
обвивка, хроматин, јадренца). Хромозоми (делба на клетка). Плазмолиза, деплазмолиза, тургор и 
осморегулација на растителна клетка. 
Хистологија на растенијата. Структура и функција на меристем и трајно ткиво (паренхим, 
заштитни ткива - епидермис, спроводни ткива, механички ткива и ткива за лачење). 
Морфологија и функција на растителни органи: корени, стебла, лисја и нивните метаморфози.; 
Примарна градба на стебло кај Monocotyledonaeи Dicotyledonae. Секундарна градба на стебло кај 
Dicotyledonae. Морфологија и анатомска градба на лист. 

Бесполово размножување (вегетативно). Полово размножување кај скриеносемениците. Цвет, 
делови на цветот и нивна градба. Микроспорогенеза. Макроспорогенеза. Цветање. Соцветија. 
Опрашување; Пренесување на полен; Двојно опрашување; Семе; Апомиксис; Класификација на 
Семе. Плод. Систематика на плодови. Разнесување на плодови и семиња. Систематиката како 
ботаничка дисциплина. Систематски (таксономски) категории. Карактеристики на 
скриеносемените растенија(Monocotyledonae и Dicotyledonae);Фамилии: Ranunculaceae, 
Papaveraceae, Fumariaceae, Urticaceae, Caryophyllaceae, Amarantaceae, Chenopodiaceae, 
Polygonaceae, Cucurbitaceae, Brassicaceae, Primulaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae, Rosaceae, 
Fabaceae, Geraniaceae, Apiaceae, Convolvulaceae, Cuscutaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae 
 

12. Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+100 =175 

14. Распределба на расположивото време 3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

Настава 

45 часови 
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15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 70 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

 17.4 Домашна задача и/или семинарска раб. 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 50 до 60 бода 6 (шест) (E) 

  од 60 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 70 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 80 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 90 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Изработка на семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, Македонски и Англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анкета на студенти 

 

22. Литература Задолжителна литература 

  Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Р. Групче БОТАНИКА НИО 

Студентски 

збор 

1994 

 

 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Р. Групче, Е. Лозинска Практикум по 

ботаника –

анатомија на 

растенија 

Универзитет 

„Св. Кирил и 

Методиј“ 

Скопје 

 

1983 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Зоологија 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
1 година 

1 семестар 
7. Број на 

ЕКТС 
Кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Африм Хамиди / м-р Нора 

Лимани 
9. Предуслови за запишување на предметот  

 

 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Предметот има за цел да ги запознае студентите со основите на зоологијата, науката за 
животните, со посебен осврт на животните кои имаат значителна улога и влијание во 
земјоделските науки и практика.  

 

 

 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 
Вовед. Филозофија на природата.Општа зоологија, Големина, форма и симетрија кај 
животните, Цитологија. Хистологија. Органологија. Анатомско-топографски термини и 
описни имиња. Одделни органски системи и апарати во животинскиот свет. Сетила. 
Стадиуми на развиток на животните. Регенерација. Трансплантација. Клонирање. 
Имунитет. Осмотска и јонска регулација. Биолуминисценција. Етологија. Екологија. 
Зоогеографија. Палеонтологија. Еволуција. Систематика на животните. Важни животни 
во земјоделските и сточарските гранки. 

12. 
Методи на учење: предавања, аудиториски и лабораториски вежби, консултации, 
проектна 
(домашна, семинарска) задача, домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+80=175 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

15. 

 

Форми на наставните активности 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

45 часови 

 

15.2 

Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 
тимска работа 

 

30 часови 

16. Други форми на активности 
16.1 Проектни задачи 20 часови 
16.3 Домашно учење 80 часови 

17. 
Начин на оценување 

17.1. Тестови   80 Бодови 

  

17.2. 

Успешно реализирани 

лаборато-

риски/аудиториски 
Вежби 

 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 
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18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет)        (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест)     (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет)  (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

Литература 
Задолжителна литература 

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач             Година 

 

1. 

Наумовски 

М., 

Беличовска 

К. 

Зоологија Графотисок
, Скопје 

2009 

2. 
  

  
3.     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач           Година 

1. M. Allaby A dictionary 
of zoology 

Oxford 

University 

Press 

2009 

2.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Механизација во поледелско и сточарско 

производство 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
1 година 

1 семестар 
7. Број на 

ЕКТС 
кредити 

5 

8. Наставник д-р Сани Демири 
9. Предуслови за запишување на предметот  

 

 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Основната цел на предметот е да се запознаат студентите со машини и опрема како за 
примарно земјоделско производство , така и за опрема и машини за преработкакако на 
земјоделски така и на сточарски производи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 
Важноста на развојот на земјоделските машини за производство на храна. 
Ефектот на земјоделските машини за одгледување на пејзажи со текот на времето. 
Карактеристики и применливост на (метални, неметални и разградливи) материјали. 
Нивната важност во производството на земјоделска механизација, нивниот ефект врз 
екологијата. 
Хидраулични машини и уреди (елементи на хидростатика и хидродинамика во 
земјоделските машини). 
Трактор како конвертор на хемиска енергија во механичка енергија - неговата 
применливост и важност во земјоделството. 
Машини за обработка на почвата, применливост на машини кои се користат за основно и 
дополнително одгледување. 
Машини што се користат за минерални и органски ѓубрива. 
Машини за сеење и садење. 
Машини што се користат за механичко одгледување и хемиска заштита на растенијата во 
врска со постојното законодавство. 
Машини за берба, резидба и преработки. 
Безбедност на машините и уредите (техничко законодавство во областа на земјоделските 
машини). 

12. 
Методи на учење: предавања, аудиториски и лабораториски вежби, консултации, 
проектна 
(домашна, семинарска) задача, домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+90 = 165 часови 
14. Распределба на расположивото време 

 
 

 

15. 

 

Форми на наставните активности 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

45 часови 

 

15.2 

Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 
тимска работа 

 

30 часови 
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16. Други форми на активности 
16.1 Проектни задачи 30 часови 
16.3 Домашно учење 60 часови 

17. 
Начин на оценување 

17.1. Тестови   70 Бодови 

  

17.2. 

Успешно реализирани 

лаборато-

риски/аудиториски 
Вежби 

 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

17.4 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

10 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет)  (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Предавања и вежби  3+2 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

Литература 
Задолжителна литература 

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

 

1. 

Давчев Живко Основи на 
земјоделска 

техника 
 

  

2001 

2. 
Таневски 

Драги 
Мотори со 
внатрешно 
согорување 

Просветно 

дело Скопје 

1999 

3. Таневски Драги Практикум по 

мотори и 

трактори 

Просветно 

дело Скопје 

1999 

 4.     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач Годин

а 

      1. Цанев Иле 
Процесна 
техника 

Интерна 

скрипта 

 

2017 

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

1. Наслов на нaставниот предмет Развој на хумани ресурси 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, 
оддел) 

 

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
1 година 

1 семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

4 

8. Наставник д-р Бистра Неткова 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Основната цел на предметот е утврдување на значењето на човекот како хуман ресурс во 
организациите. Посебен акцент е ставено на одобучувањето и интелектуален развој на 
хуманите ресурски како клучен елемент во развојот на организациите. 
 

 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Поим, значење и вовед во хумани ресурси. Развојот на хуманите ресурси на национално 
ниво. Хуманите ресурси во земјоделството.Планирање на хуманите ресурси. Кадровско 
екипирање на организацијата. Вработување на хумани ресурси. Анализа на работата. 
Аплицирање за работа. Пријави за работа. Кратка биографија. Препораки. Сортирање на 
пријавите. Селекција на хумани ресурси. Поим. Цели на селективниот процес. 
Кандидати и избор.Селективни методи. Валидност и доверливост на селективните 
методи. Селективни интервјуа. Напредни селективни методи: психометриски тестови, 
работни примероци, центри за проценка. 
Мотивација. Поим и видови на мотивација. Теории на мотивација. Мотивациони 
поттикнувања 
Процеси на учење. Теории за учењето. Дефиниција за учење. Разбирање на процесот на 
учење. Карактеристики на возрасни ученици. Мотивација за учење. Стратегии и стилови 
за учење. Транфер на знаење. Учење базирано на работа. Учење за личен и 
професионален развој. 
Изградба на ефикасни тимови. Дефиниција на тим. Значење и придонес на тимовите. 
Местото на тимовите во развојот на хуманите ресурси. Градење на ефикасни 
способности на групата. 
 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, домашни задачи и домашно учење 
(подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

30+30+60 =120 

14. 
Распределба на расположивото 
Време 2+2 

15. Форми на наставните активности 
15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 

15.2 Вежби (аудиториски) 30 часови 

16. Други форми на активности 
16.1 Домашни задачи 10 часови 

16.2 Домашно учење 50 часови 
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17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Домашни задачи 10бодови 

17.3. 
Активност и учество на 
Предавање 10 бодови 

 17.4 Активност и учество на 
вежби 

10 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 
бода 

5 (пет)(F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест)(E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. 
Услови за потпис и полагање на 
завршен 
Испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 
Метод на следење на квалитетот на 
Наставата анкета на студенти 

 Литература 

 Задолжителна литература 

  Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

 22.1 1. Матис Р.Л., 

Џ.Х.Џексон 

Управување со 

човечки ресурси 

Магор, Скопје 2010 

  2.     

  Дополнителна литература 

22.  Ред.број Автор Наслов Издава
ч 

Година 

     

  
22.2 

1. 
Ружица 

Керамич

иева 

Психологија 
Просветно Дело, 

Скопје 

2011 

       

  
2.  

 
  

  3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Статистика  
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

 

4. 

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

 

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
1 година 

1семеста
р 

7. 
Број на 

ЕКТС 
кредити 

4 

8. Наставник д-р Сани Демири 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Цел на предметот е студентите да добијат потребни знаења од векторска алгебра, 

аналитичка геометрија во простор, функции од повеке променливи, парцијални изводи, 

двојни интеграли и диференцијални равенки кои го сочинуваат математичкиот апарат на 

повекето инженерски 
предмети. 

 

 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Вовед во статистиката: основни статистички концепти: табели, групирани податоци, 

дистрибуција на фреквенции, графикони, аритметичка средина, геометриска средна, 

модус, медијана, стандардна девијација и некои други мерки на дисперзија, запознавање 

со корелација и регресија , функционална и колерациона врска, коефициент на 

корелација, временски серии, линеарен тренд, примери на професионална пракса и 

примена на компјутерски програми.Статистички примерок- избор и видови на 

примероци. Планирање на експерименти – метод на парови, случаен блок систем, 

латински квадрат. Еднофакторијални или повеќефакторијални експерименти. 

Земјоделска статистика. 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, домашни задачи и домашно учење 
(подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

60+60 =120 

14. 
Распределба на расположивото 
Време 

2+2 

15. Форми на наставните активности 
15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 
15.2 Вежби (аудиториски) 30 часови 

16. Други форми на активности 
16.1 Домашни задачи 0 часови 
16.2 Домашно учење 60 часови 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Домашни задачи 10бодови 

17.3. 
Активност и учество на 
Предавање 5 бодови 

 17.4 Активност и учество на 
вежби 
 

5 бодови 

до 50 5 (пет)(F) 
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18. 

 

 

Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

бода 
од 51 до 60 бода 6 (шест)(E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услови за потпис и полагање на 
завршен испит 

Минимум 11 бодови од 
активностите 17.1 до 17.4. 

20. 
Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 
Метод на следење на квалитетот на 
Наставата 

анкета на студенти 

22. 
Предавања и вежби 2+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

Литература 
Задолжителна литература 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

 

1. 

Благоев Б, 

Ристевски С 

Основи на 
статистичка 

анализа 

Економски факултет 

при УКИМ 

1993 

2. Цетанка 

Најчевска 

Експериментал

на статистика 

Земјоделски факултет  при 

УКИМ 

2002 

3.     

 

 

 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Stevan 

Hadživukovi

ć 

Statistićki 
metodi 

Poljoprivredni fakultet 
Novi Sad 

1997 

 

2. 

    

 

3. 
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Прилог 
бр. 

3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Педологија 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
1.година 
2.семестар 

 Број на 
ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник д-р Сани Демири 
9. Предуслови за запишување на предметот / 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаења за почвите, нивното образување, состав и својства, процесите што се 
одвиваат во нив, како и за нивното значење за земјоделското производство. 

 

 

 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Важноста на почвите за земјоделско производство е претставена како вовед. 
Формирањето и развојот на почвата. Минералошки состав на почвата. Механички состав 
и текстура на почвата 
Морфологијата на почвата воведува составот и својствата на почвата: текстура, структура 
и порозност. Својства на почвата ( сорптивна способност на почвата , почвен раствор 
(реакција, пуферност, редокс потенцијал. Водата во почватазадржување- ретенција, 
движење на водата, приходи и расходи на почвена влага.Почвен воздух, количество, 
состав и аерација. Топлина на почвата, проени, значење и регулирање.Плодност на 
почвата. Класификација на почви . Класи на почви. 
 

 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) 
задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+105=180 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-теоретска 
Настава 45 часови 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

 

30часови 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 15 часови 
16.2 Самостојни задачи 20 часови 
16.3 Домашно учење 70 часови 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 

лаборато-риски/аудиториски вежби 
10 

бодови 
17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. Домашна задача и/или семинарска 5 бодови 

http://www.unt.edu.mk/


 

Adresa Rektorati: 12 Udarna Brigada 2а/kati VII, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë, www.unt.edu.mk 

68 
 

раб. 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 

(седум) 
(D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 

(десет) 
(A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Минимум 11 бодови од активностите 

  17.1 до 17.4. 
20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата Повремен тест на студентите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

Литература 
Задолжителна литература 

 

 

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. 
Филиповски Ѓ. Педологија 

Земјоделски 

факултет 

1993 

 

 

2. 

Пеливаноска 
В. 

Прирачник за 

агрохемиски 

испитувања на 

почвата 

 

 

Универзитет 

Св.Климент 

Охридски – Битола , 

Научен институт за 

тутун -Прилеп 

 

2011 

 

 

 

3. 

 
 

 

 

  

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач Годин

а 

 

1. 

Ѓорѓи 

Филиповски  

Почвите на 
Република 
македонија Том III, 
IV, V 

МАНУ-

Скопје 

2001 

2. 
1.   
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Прилог бр. 3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Основи на Биохемија 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
1 година 

2 семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

6 

8. Наставник д-р Олга Поповска 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Преку наставната дисциплина Биохемија, студентите ќе се запознаат со биохемискиот 
состав на живите организми и процесите кои се случуваат во нив. 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Дефиниција, поделба, историски развој, значење, раствори, вода, минерални материи, 
јагленихидрати, липиди, протеини, ензими, витамини, хормони, метаболизам, заеднички 
патишта на метаболизмите на различните соединенија 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+105 =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
Настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 15 часа 
16.2 Самостојни задачи 15 часа 
16.3 Домашно учење 75 часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 
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18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум)(D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет)   (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

 Литература 

 Задолжителна литература 

  Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

 22.1 1. С.Џекова и сор. Биохемија  1999 

  2. З.Поповски Биохемија  2017 

  Дополнителна литература 

22.  Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

     

  
22.2 

1. 

David L. 
Nelson, Albert L. 
Lehninger, Michael 
M. Cox 

Principles of 
biochemistry 

W. H. 

Freeman 
2008 

       

  
2.  

 
  

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

1. Наслов на нaставниот предмет Аграрна политика и рурален развој 
2. Код  

3. Студиска програма Агроинженерство  

 

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
1 година 

2 семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

5 

8. Наставник д-р Бистра Неткова 

9. Предуслови за запишување на предметот  

 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаење за основите на економиката, аграрната политика и 

задругарството. Се изучува микро и макро економиката на земјоделството. 

Потоа, 

меѓународните организации кои се од значење за земјоделството, како и 

стручните службикои се како сервис на примарното замјоделско производство. 

 

 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Предмет на економика на земјоделството; Земјоделството и стопанскиот развој; 

Функции 

на земјоделството за развој на стопанството; Економски мерки на аграрната 

политика: 

Политика на цени; Даноци, Инвестиции, Осигурување, Субвенции, Надворешно-

трговска 

политика; Мерки на земјишната политика: Аграрна реформа, Комасација, 

Арондација; 

Државно-административни мерки: Мерки на заштита и контрола; Мерки на 

повластица; 

Мерки на принуда; Специфичности на земјоделското производство; Мерење на 

економските 

ефекти: Продуктивност; Економичност; Рентабилност; Ликвидност; Ефикасност; 

Меѓународни организации од значење за земјоделството; Основање и развој на 

Европска 

Унија: Елавни институции, Општи цели; Функционирање на заедничката аграрна 

политика; 

Задружни организации: Потрошувачки задруги; Кредитни задруги; Произведувачки 

задруги; Задружно организирање во Република Македонија: Набавно-продажни 

задруги; 

Специјализирани задруги, Селски работни задруги, Општи задруги; Поим и облицици 

на 

кооперација; Аграрен протекционизам; Либерализација на трговија со земјоделски 

производи и последици; Стручна советодавна служба и стручна советодавна работа и 

нејзини модели за организирање на земјоделското советодавство; Пазарни 

институции: 

Трговија на мало; Трговија на големо; Аукција, Стоковна (продуктна) берза 

http://www.unt.edu.mk/


 

Adresa Rektorati: 12 Udarna Brigada 2а/kati VII, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë, www.unt.edu.mk 

72 
 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) 
задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+95 =170 часови 

14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-теоретска 
Настава 45 часови 

 

15.2 

Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 
тимска работа 

 

30 часови 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 15 часови 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 

16.3 Домашно учење  70 часови 

17. 
Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

  

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или семинарска 
Работа 5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.1 до 17.4. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата Анонимна анкета на студентите 

 

 

 

 

 

 

22. 

Литература 
Задолжителна литература 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Менкју, Н. Г. Принципи на 

економијата.  

Нампрес, Скоје 2009 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Кенеди П. Л.  

 Ку В.В. 

Меѓународна 
политика и 

земјоделство 

ТРИ, Скопје 2009 

2.     
3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Генетика и селекција на семе и саден 

материјал. 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
1 година 

2 семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

6 

8. Наставник  д-р Даниела Димовска 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавањена студентите сопринципите и методите на селекција кај различни 
земјоделски култури 
 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

ДНК структура и функција, организација на прокариотски и еукариотски геноми. 
Молекуларни својства на гените, транскрипција на ген, превод и регулација. 
Организација и структура на нуклеарната ДНК во повисоки организми: хромозоми, 
соматски и сексуален циклус, генска експресија, алелни форми и интеракција на гените. 
Популација генетика. Моногени и полигенско наследство и пристапи кон нивната 
евалуација.Извори на генетска варијација: мутации, рекомбинации. Зачувување и 
достапност на вредни генетски пристапи во гените. Од витално значење за одгледување 
на растенија за формирање на современи сорти и нивната улога во земјоделскиот 
прогрес. Сорти како чисти линии, популации, хибриди, синтетички сорти. Влијанието на 
дебелината во крстарење и хетерозата за одгледување на хибридни сорти. 

Принципи на развој на сорта според типот на опрашвање. Интер-специфична 
хибридизација, вклучувајќи техника на спасување на ембриони и протопластични фузии. 

In vitro биотехнолошки техники и нивна употреба за клонална пропагација на растенија, 
развој на безжични растенија, криопрезервација, производство на секундарни 
метаболити. Интрогресија на гени кои користат протоколи за генетска трансформација. 

Процедури за ослободување на сортата вклучувајќи патентирање на биотехнолошки 
култури. овед,цел и задача на Селекцијата. Почетен материјал . Размножување во 
процесот на селекција. Генетски основи. Методи на одбирање. Методи на создавање на 
нови сорти и подлоги. Мутации во селекцијата. Индивидуален развиток. Селекција на 
отпорност на абиотски и биотски фактори. Оценување на новосоздадениот материјал. 
Поим за сорта и нивно признавање, биологија и морфологија на семе.Доработка и 
чување на семе. 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+105 = 180 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

 

 
15.1 

Предавања-
теоретска 
Настава 

45 часа 
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15. Форми на наставните активности  

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 20 часа 
16.2 Самостојни задачи 10 часа 
16.3 Домашно учење 75 часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет)   (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

 Литература 

 Задолжителна литература 

  Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

 22.1 
1. Најчевска Ц. 

Практикум по 

селекција 
 1997 

  

2. 
Трајче 

Младеновск

и 

Производство 

на семенски и 

посадочен 

материјал од 

градинарски 

растенија 

  

  3.     

  Дополнителна литература 

22. 22.2 Ред.број Автор Наслов             Издавач Година 

1. 

Mirjana 

Milošević 
Borislav 
Kobiljski 

Semenarstvo 
Institut za ratarstvo i 

povrtarstvo, Novi Sad 
2011 

  
2. G. Acquuah 

Pinciples of 
plant genetics 
and breeding 

John Wiley & Sons, 

Ltd, Oxford 

2012 
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Прилог бр. 3 
 
 
 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Анатомија и физиологија на 
домашни животни 

2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
1 година 

2 семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

6 

8. Наставник Доц.д-р Стојмир Стојановски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Предметот Анатомија и физиологија на домашните животни има за цел да ги запознае 
студентите со обемот и полето на анатомијата, поделба на животинското тело на 
органски сисеми и области на телото. Студентот детално ќе се запознае со анатомска 
треминологија, топографска анатомија на главата и вратот, локомоторниот систем, 
градната празнина и срцето, абдомен, репродуктивните органи. Во делот физиологија, 
студентите ќе се запознаат со нормалните функции на клетките, органите и системите 
, како и животните процеси во здрави организми, а исто така, и нивна взаемна врска 
во зависност од условите на околината и состојбата на организмот. 
 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед, дефиниција, поделба, описни термини и области, организација и класификација 

на коските 

Остеологија на локомоторен апарат - рбетен столб, градниот кош глава и врат 

Зглобови и др. видови на поврзување на коските, Мускули на главата и вратот, трупот 

и екстремитетите 

Градниот кош, белите дробови, срцето и крвните садови 

Абдомен - градба на органи, крв. садови и лимфни јазли 

Репродуктивните органи, Анатомија на уринарниот систем 

ЦНС- организација, градба, нерви, сетилни органи, анатомија на риба и и анатомија на 

кокошка 

Вовед, дефиниција, поделба, Физиологија на клетката, хомеостаза, функции на крвта, 

имунитет 

Циркулација и крвоток (мал,голем...), Физиологија на срцето, ЕКГ, крвен притисок и 

негова регулација 

Механизам на дишењето, белодробни волумени и капациети, регулација на дишењето 

Варење на храната во дигестивниот систем, преживање, тимпанија 

Празнење на цревата, функција на црниот дроб и ресорција на харната 

Метаболизам (видови), метаболизам на минералните матрии и витамини и 

физиологија на бубрезите и млечната жлезда 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+105 =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 
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15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 15 часа 
16.2 Самостојни задачи 15 часа 
16.3 Домашно учење 75 часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 
 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет)   (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

 

 

 

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. 
Петков К. Анатомија на 

домашните 

животни 

Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ 

Скопје 
1993 

 

2. 

   
 

 

3. 

    

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број         Автор Наслов Издавач       Година 

1. Петков К. 
Физиологија 
на  
домашните 
животни 

Универзитет 
„Св. Кирил и 

Методиј“ 
Скопје 

2000 
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Прилог бр. 3 
 
 
 

 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Екологија 

2. Код  

3. Студиска програма  
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Агроинженерство  

5. 
Степен (прв, втор, трет циклус) 

Факултет за технолошки науки 

6. Академска година/семестар Прв 

8. Наставник 
1 година 

2семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

4 

9. Предуслови за запишување на предметот д-р Олга Поповска 

 

10. 

Цели на предметната програма 
(компетенции): 

Предметот има зацел запознавање со 

еколшките начела и прашања поврзани со 

еколошките системи, промени во природата, 

загадување и заштита на животната средина 

 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Поим и значење на екологијата. Историски развој на екологијата.Абиотички и 

биотички фактори Функционирање на екосистемите, циклусите на материјата и 

енергијата во екосистемите, типологијата на екосистемите и спецификите на 

агроекосистемите (вештачки екосистеми и нивната одржливост). 

Биодиверзитет, евалуација на биолошката разновидност и нејзината улога во 

екосистемите; типови на живеалишта, нивна идентификација и класификација, методи 

за мапирање на живеалиштата, видови индикатори; специфични растителни заедници 

во различни земјоделско земјиште и нивна идентификација. 

Видови и начини на деградација на животната средина: обновлива и неповратна 

деградација, локално и дисперзирано загадување, биотехничко и небиотехничко 

(индустриско, урбано) загадување, опасни органски и неоргански соединенија во 

почвен систем. 

Мерки за намалување на негативните влијанија на земјоделските техники и проценка 

на ефектите од новите агротехнички методи за загадување на животната средина. 

Одржливо користење на природните ресурси и животна средина во рамките на 

националното и законодавството на ЕУ. 
 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

 

 

13. 
Вкупен расположив фонд на време 

14. Распределба на расположивото време 30+30+60 = 120 часови 

 

 

 

 

2+2 
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15. 

 

 

 

 

Форми на наставните активности 

 

 

15.1 
Предавања-
теоретска 
Настава 

30 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

 

 

 

 

Други форми на активности 

Начин на оценување 

16.1 Проектни задачи 10 часа 
16.2 Самостојни задачи 10 часа 
16.3 Домашно учење 40часа 

 

 

 

17. 

 

 

 

    17.1. 

17.2. Тестови 80 бодови 

17.3. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 бодови 

17.4. Активност и учество 5 бодови 

      17.5 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 
 

5 бодови 

 

 

18. 

19. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

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) 

20. Јазик на кој се изведува наставата 
Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Албански, македонски, англиски 

22. Литература Анонимна анкета на студентите 

22. 

 

Задолжителна литература 
 

  

22.1 

 

 

Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. 
E.P. Odum  

Fundamentals of 

ecology 

Thomson 
Brooks/Cole 2005 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач      Година 

1. 
Michael 

Begon, Robert W. 

Howarth, Colin R. 

Townsend 

Essentials of 

Ecology 

 

Wiley           2014 

http://www.unt.edu.mk/
https://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Begon%22
https://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Begon%22
https://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+W.+Howarth%22
https://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+W.+Howarth%22
https://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Colin+R.+Townsend%22
https://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Colin+R.+Townsend%22
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Прилог бр. 3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Економика во земјоделството 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
1 година 

2 семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник д-р Бистра Неткова 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10

. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознвање на студентите со основните законитости на економска анализа  
 

 

 

 

11

. 

Содржина на предметната  програма: 
Вовед во економијата. Природата на економијата. Темелните економски проблеми. 

Микроекономија: Оснивни елементи на понудата и побарувачката. Теорија за 

производство и граничниот производ. Производна функција. Анализа на трошоците. 

Основни пазарни структури. Распределба на доходот. Државата и бизнисот. Регулативна 

улога на државата. Макроекономија: Основни поими и цели на макроекономијата. 

Мерење на националнио производ и доход. Потрошувачка.  Штедење и инвестиции. Пари 

и банки, економски рас и развој. Економски циклус. Невработеноста и инфлацијата. 

Макроекономски политики. Меѓународна економија. Алтернативни економски политики. 

Меѓународна економија. Алтернативни пристапи 

12

. 

Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13
. 

Вкупен расположив фонд на време 30+30+60=120 часови 

14
. 

Распределба на расположивото време 2+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
Настава 

30 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 20 часа 
16.2 Самостојни задачи 10 часа 
16.3 Домашно учење 30 часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 
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17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет)   (A) 

19

. 

Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20

. 

Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата Анонимна анкета на студентите 

 Литература 

 Задолжителна литература 

  Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

 
22.1 1. Таки Фити 

Основи на 

Економија 
 2010 

  2.     

  Дополнителна литература 

22. 
 

Ред.број Автор Наслов 
Издава

ч 
Година 

     

 
 

22.2 1. 

Хенк Јагер 
Катринус 
Јепма 

Вовед во 
меѓународна 
економија 

Ars Lamina 2015 

       

  
2.     

  3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Менаџмент на фарми 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
2 година 

3 семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

5 

8. Наставник д-р Бистра Неткова 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10

. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаења за организацијата и функционирањето на земјоделските фарми. 
Стекнување основни вештини за организација на производствените процеси и 
менаџирање со земјоделските стопанства 

 

 

 

11

. 

Содржина на предметната  програма: 

Типови фарми. Организирање, одлучување, управување и раководење во земјоделските 
стопанства (ЗС). Извршни функции во ЗС. Специјализација, интензификација и избор на 
производна структура. Организација на стопански двор. Организација на земјишна 
територија и плодоред. Организација на производството на житни, индустриски, 
градинарски, фуражни и овоштарски култури. Организација на лозарското производство. 
Организација на сточарското производство. Организација на работните процеси во 
поледелското, градинарското, лозарското, овоштарското и сточарското производство. 
Менаџмент на ризикот 

 
 

12

. 

Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13
. 

Вкупен расположив фонд на време 45+30+90 =165 часови 

14
. 

Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
Настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 20 часа 
16.2 Самостојни задачи 10 часа 
16.3 Домашно учење   60 часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 10 
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вежби бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет)   (A) 

19

. 

Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20

. 

Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата Анонимна анкета на студентите 

 Литература 

 Задолжителна литература 

  Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

 

22.1 1. M. Buckett 

An introduction 

to farm 

organisation and 

management 

 

Pergamon Press 1988 

 
 

2.     

 
 

Дополнителна литература 

22. 

 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Тарнер Џ., 

Тејлор М. 

Применет 

менаџмент на 

фарми 

Издавачки центар ТРИ, 

Скопје 
2010 

  
22.2  

    

       

  
2.     

  3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Основи на Микробиологија 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
2 година 

3 семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

6 

8. Наставник Проф.д-р Африм Хамиди 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10

. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Проучување на микроорганизми и нивното значење во земјоделството и производството на 
храна 
 

 

 

 

11

. 

Содржина на предметната  програма: 
Вовед и историски развој на микробиологијата. Морфологија на микроорганизмите 

Физиологија на микроорганизмите. Екологија на микроорганизмите. Микроорганизмите во 

природата. Посебни ферментации. Фототрофни бактерии фотосинтеза. Микроорганизмите 

и околинатаОсновни карактеристики на систематските групи на микроорганизми. 

12

. 

Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13
. 

Вкупен расположив фонд на време   45+30+100=175 часови 

14
. 

Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
Настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 20 часа 
16.2 Самостојни задачи 20 часа 
16.3 Домашно учење  60 часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или семинарска 
Работа 5 бодови 

  до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
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18. 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19

. 

Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20

. 

Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата Анонимна анкета на студентите 

 Литература 

 Задолжителна литература 

  
Ред.бро

ј 
Автор Наслов Издавач Година 

 

22.1 1. 
Џоко 

Кунгуловски 
Микробиологија 

Универзитет Св. Кирил и 

Методиј Скопје  

Природно математички 

факултет 

Институт за биологија 

2006 

 

 2. 

Олга 

Најденовска  

Мирјана Јарак 

Јосип Чоло 

 

Микробиологија 

Универзитет Св. Кирил и 

Методиј Скопје 

Факултет за земјоделски 

науки и храна 

2013 

 
 3. 

Југослав 

Зиберовски 

Практикум по 

Микробиологија 

Универзитет Св. Кирил и 

Методиј Скопје 

Земјоделски факултет 

1998 

 

 4. 

Џоко 

Кугуловски 

Наталија 

Атанасова – 

Панчевска  

Микробиологија 

I 

Микробиологија 

II 

Универзитет Св. Кирил и 

Методиј Скопје 

Природно математички 

факултет 

Институт за биологија 

2008 

  Дополнителна литература 

22. 

 

Ред.бро
ј 

Автор Наслов 
Издава

ч 
Година 

 

Митар 
Говедарица 

Мирјана 
Јарак 

Практикум из 

микробиологије 

Универзитет у Новом Саду 

Пољопривредни факултет 

Институт за ратарсво и 

повртарство 

1997 

  
22.2 1.     

       

  
2. Zora Sarić 

Opsta 
mikrobiologija IP Nauka  1991 

  3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Физиологија со исхрана на растенија 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
2 година 

3 семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

6 

8. Наставник Проф.д-р Сузана Алиу 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10

. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со физиолошките процеси заначајни за растенијата како и апсорпција на 
хранливите материи од почвата и начинот на исхрана на растенијата. 
 

 

 

 

11

. 

Содржина на предметната  програма: 

Вовед во предметот физиологија на растенијата. Содржина на вода во 
растенијата.Растителна клетка како осмотски систем. Осмоза и осмотски потенцијал во 
растителна клетка. Дифузија. Тургор. Плазмолиза. Транспорт на вода во растенијата. 
Транспирација.Гутација. Солзење. Гутација. Влијание на дефицит на вода врз животните 
процеси на растенијата.Фотосинтеза. Трансформација на јагглехидратте во 
растенијата.Синтеза на протеини. Исхрана на растенијата. Атсорптивна способност на 
почвата. Својства на почвата од аспект на исхрана на растенијата. Присуство на азот, 
фосфор,извори количини и загуби. Калиум, калциум, магнезиум и сулфур во почвата. 
Присуство на микробиогени елементи во почвата: железо, манган, цинк, бакар, бор, 
кобалт и молидбен 
Минерални ѓубрива.Азотни ѓубрива. Фосфорни ѓубрива. Фолијарни ѓубрива.Симптоми 

од вишок и недостаток на микро и макроелементи кај земјоделските култури. 

12

. 

Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13
. 

Вкупен расположив фонд на време 45+30+105=180 часови 

14
. 

Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
Настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 20 часа 
16.2 Самостојни задачи 10 часа 
16.3 Домашно учење  75 часа 

 Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
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17. 

бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19

. 

Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20

. 

Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата Анонимна анкета на студентите 

 Литература 

 Задолжителна литература 

  Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

 
22.1 1. Милан Јекиќ  Агрохемија 

Универзитет Кирил и 

Методиј  
1983 

 

 2. 
Dţamić. R. i 

Stevanović, D. 

Agrohemija. Partenon, Beograd 2007 

  Дополнителна литература 

22. 
 

Ред.број Автор Наслов 
Издава

ч 
Година 

     

  
22.2 1. 

Kastori R. Fiziologija biljaka  
      1993 

       

  

2. 

Sarić M., 

Kastori R., 

Petrović M., 

Stanković Z., 

Krstić B, 

Petrović N. 

Praktikum  iz 

fiziologije. Naućna knjiga. Belgrad, 1986 

  3.     

 

 

 

 

http://www.unt.edu.mk/


 

Adresa Rektorati: 12 Udarna Brigada 2а/kati VII, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë, www.unt.edu.mk 

87 
 

 

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

1. Наслов на нaставниот предмет Основи на растително производство 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
2 година 

3 семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Доц. д-р Даниела Димовска 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаење за познавање на технологијата на одгледување на поледелски и 
градинарски култури, поврзани со теориските и практичните сознанија важни за 
интензивно растително производство. 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Производство и негова улога од аспект на исхраната.  Состојби во земјоделскиот сектор 
и негово учество во националната економија. Структура на секторот. Трговија со 
земјоделски и прехранбени производи. Биланси на житните, индустриските, фуражните 
култури и тутунот во Република Македонија Технолошки операции во поледелското 
производство – обработка на почвата, ѓубрење, плодоред, семе и сеидба, нега на 
културите. Поделба на поледелските култури. Житни култури – пченица, јачмен, ориз, 
пченка.  Индустриски култури – шеќерна репа, сончоглед, маслодајна репа, тутун. 
Фуражни култури – добиточен грашок, граор, луцерка, еспарзета,тревници. Складирање 
и чување на поледелските производи. Услови и состојба на градинарско производство во 
Р.М. Избор на локација и подигање на градини и заштитени простори. Производство на 
градинарски расад. Општи агротехнички мерки. Берба, доработка и транспорт на 
зеленчукот. Запознавање со морфолошки, биолошки и производни карактеристики на 
одделни видови градинарски растенија на отворено и во заштитени простори 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+105=180  часови 
14. Распределба на расположивото време  

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
Настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

 

 

 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

25часа 
 

16.2 Домашно учење 80 часа 
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17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум)    (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Петар 

Егуменовски, 

Душко Боцевски, 

Панче Митковски 

 

Специјално 

поледелство 

 
2002 

2.  

Тодор Туџаров 

Нови култури 
и технологии 

во 
градинарствот

о 

Универзитет 

“Кирил и 

Методиј”, Скопје. 

 

2011 

 

3. 

Ѓорѓи 
Мартиновски, 
Јованка Катажина 
Петревска 
Гордана 
Попсимонова 

Доработка 
и контрола 
на зеленчук 

Земјоделск
и факултет 

 

2003 

 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број        Автор Наслов Издавач Година 

1. Jack Brown, 

Peter Caligar 

An 
introduction 

of plant 
breeding 

Wiley-
Blackwell 2011 

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

1. Наслов на нaставниот предмет Основи на сточарско производство 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
2 година 

3семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Проф. д-р Африм Хамиди 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Целта на курсот е фокусирана на развивање на знаења за биолошките особини на 
домашните животни кои се основа за натамошно продлабочување во изучувањето на 
технологиите на одгледување за поедините видови, и специфичностите на соодветното 
производство, како и интегрален дел од сточарството. 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Вовед. Место, значење и улога на сточарството во земјоделското производство. Питомо, 
стопанско и домашно животно. Потекло на домашните животни, место и време и 
причини за доместикација. Дефиниција на поимот раса. Поделба на расите. Биолошки 
особини на расата. Влијание на надворешните фактори врз домашните животни 
(исхрана, почва). Влијание на надворешните фактори врз домашните животни (клима и 
човекот). Конституција и основни конституциски типови, Конституциски грешки, 
конституција и здравје, Темперамент, Кондиција на домашните животни. Екстериер 
значење и улога, проценка на екстериерот Зоотехнички мрки и евиденција во 
сточарството. Основи на говедарство. Основи на овчарство. Основи на козарство. 
Основи на свињарство. Основи на живинарство. 

 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+105= 180 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 
Предавања-
теоретска 
настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 20 часа 
16.2 Самостојни задачи 10 часа 
16.3 Домашно учење 75 часа 

Начин на оценување 
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17. 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

 

 

 

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

 

 

1. 

Николиќ , 

Симовиќ,.  

Опште 

сточарство  

Научна книга- 

Белград  

1991 

 

       2. 

    

 

3. 

    

 

 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Авто

р 
Наслов Издавач Година 

1. Карајиновиќ 

М., Чобиќ, Т., 

Ќинкулов, М. 

Општо 
сточарство 

Универзитет 
Нови Сад 2000 

2.  
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Прил
ог бр. 
3  

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Исхрана на домашни животни 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
2 година 

3семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

6 

8. Наставник д-р Стојмир Стојановски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со основните предзнаења потребни за правилна исхрана на животните. 
Важноста на фундаменталните науки за оптимално хранење на животните. Запознавање 
со системите за оцена на хранливата вредност на крмите и стекнување на основни 
вештини за нивна примена во праксата 
 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Развој на науката за исхрана на животните.  Значење на исхраната.  Состав на 
животинскиот и растителниот организам - состав на храната за животни. Состав на 
храната за животни - Квантитативни методи за одредување на содржина на хранливи 
материи во крмите. Функции на хранливите материи. Специфичности кај органите за 
варење на животните. Специфичности кај органите за варење на животните. Специ 
ичности во варењето на храната и хранливите материи Вода. Јаглени хидрати. Масти. 
Протеини. Минерали.  Витамини.  Ензими.  Нутритивни опити.  Метаболизам на 
енергија.  Метаболизам на енергија. Системи за оцена на хранливата вредност на крмите . 
Системи за оцена на хранливата вредност на крмите. Потреби на животните за 
продукција,за репродукција и за работа.  Метаболички заболувања и метаболички 
профил 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+105=180 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
Настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

 

16.1 Проектни задачи 20 часа 
16.2 Самостојни задачи 10 часа 
16.3 Домашно учење 75часа 

 

 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 
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17. 
17.2. 

Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

 

 

 

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

 

1. 

Radomir 

Jovanović 

Nikola 

Jordanovski 

Ishrana i 

produktivne bolesti 

domaćih životinja 

Univeryitet u Novom 
Sadu 

Poloprivredni fakultet 
1994 

 

2. 

   
 

 

3. 

    

 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Авто

р 
Наслов Издавач Годин

а 

1. D. Kolarski, A. 

Pavličević 

Praktiku
m ishrane 
domaćih 
životinja 

Poljoprivredni 
fakultet, Beograd, 

RS 

1977 

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

1. Наслов на нaставниот предмет Нови технологии во сточарско 
производство 

2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
2 година 

3семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Африм Хамиди 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со новите технологии во сточарството и нивна рутинска примена на 
фармите. 
 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Селекција базирана на маркери. Геномска селекција. Вештачко оплодување.  
Ембриотрансфер. Криопрезервација на ембриони. Клонирање на животни. 
Ксенотрансплантација. Генетски модифицирани животни и нивна примена.   

 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 30+30+60=120  часови 
14. Распределба на расположивото време 2+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
настава 

30 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

30часа 
 

16.2 Домашно учење 30 часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

до 50 бода 5(пет) (F) 
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18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум)    (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 
 

B G Brackett 

New Technologies in 

Animal Breeding 

 

 

Academic Press 

 

1992 

2.    
 

 

3. 

    

 

 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Авто

р 
Наслов Издавач Година 

1. B Singh Textbook of 

Animal 

Biotechnology 

 

 

Academic press  

2010 

2.  
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Нови технологии во растително 

производство 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

 

4. 

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
2 година 

3семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Доц.д-р Даниела Димовска 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Предности и недостатоци кои се јавуваат при ковенционалното наспроти користењето на 
ноите технологии на производство. 
 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Карактеристики на интегрираното и еколошко одгледување на зеленчук. 
Развој и опис на различни техники за одгледување на трансплантација. 
Различни супстрати и важноста на квалитетот на трансплантацијата за понатамошен раст 
Главна разлика помеѓу слободното земјиште и заштитеното одгледување на зеленчук. 
Главни карактеристики на различни зеленчукови култури (овошни култури и 
зеленчукови култури, мешунки и едногодишни растенија) нивната морфологија, 
светлина, вода, температура и потреби за ѓубриво, користејќи различни технологии и 
тајминг. 
Процес на собирање, складишта и подготовки за пазарот. 
Принципи на одгледување на печурки. 
Некои описи на експерименти. Предности и недостатоци на нови технологии, како што 
се хидропони. 
Изработка на планови за производство (шема), нивно презентирање и дискусија 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 30+30+60=120 часови 
14. Распределба на расположивото време 2+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
настава 

30 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

30часа 
 

16.2 Самостојни задачи 0 часа 
16.3 Домашно учење 30 часа 

 

 

 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 10 бодови 
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17. вежби 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум)    (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 
D. K. 

Salunkhe, S. 

S. Deshpande 

Foods of Plant 

Origin: Production, 

Technology, and 

Human Nutrition 

 

Van Nostrand Reinhold 1991 

2.     

3.     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Qin Zhang Precision 

Agriculture 

Technology for 

Crop Farming 

 

CRC Press 2015 

2.  
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Заштита на растенија 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
2 година 

4семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник  

9. Предуслови за запишување на предметот 
Проф. д -р Сузана Алиу 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Проучување на можни болести штетници коисе јавуваат при растителното производство и 
појавата на плевели и заштита од истите.. 
 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед; Потекло на инсектите; Значење на инсектите; Систематско место на инсектите. 2. 

Надворешна анатомија на инсектите; Градба на глава, гради и абдомен; Кожа кај 

инсектите. 3. Внатрешна анатомија и физиологија на инсектите; Мускули и локомоција, 

дигестивен систем, циркулаторен систем, трахеален систем, екскреторен систем. 4. 

Нервен систем, ендокрин систем, сетилни органи. 5. Размножување и развиток кај 

инсектите; Полиморфизам. 6. Однесување на инсектите; Екологија на инсектите. 7. 

Систематика на инсектите; Поткаласа Apterygota; Класа Pterygota: ред Ephemeroptera, ред 

Odonata, ред Orthoptera, ред Phasmida, ред Dictyoptera, ред Isoptera, ред Dermaptera. 8. Ред 

Anoplura, ред Thysanoptera, ред Hemiptera. 9. Ред Homoptera, ред Neuroptera. 10. Ред 

Coleoptera. 11. Ред  Lepidoptera. 12. Ред Diptera, ред Hymenoptera, ред Siphanoptera 1. Поим 

и развој на фитопатологијата, Карактеристики на фитопатогените бактерии 2. 

Карактеристики на фитопатогените вируси 3. Фитопатогени габи (микози и 

псеудомикози) 4. Патолошки промени кај болните растенија, процена на интензитетот на 

штети од растителни болести 5. Паразити и паразитизам во растителниот свет 6. 

Симптоматологија (промени во бојата, морфологија, атрофија, нанизам, хипертрофија....) 

7. Непаразитски болести, оценување на интензитетот на болеста и процена на штетите од 

растителните болести 8. Отпорност на растенијата кон патогените 9. Болести кај 

градинарските култури (домат, пиперка, компир, краставица) 10. Позначајни болести кај 

житните култури 11. Позначајни болести кај виновата лоза 12. Позначајни болести кај 

овошките. Вовед, поим и дефиниција на плевелите. Потекло и поделба на плевелите. 

Биолошки својства на плевелите. Начин на ширење на плевелите. Штети од плевелите. 

Екологија на плевелите. Класификација на плевелите (Ботаничка класификација, 

Биолошко-еколошка класификација). Методи за проучување на плевелите. Преглед на 

пораширени видови плевели во Р. Македонија. 

Мерки за борба против плевелите. Општи својства на хербицидите. Техника на примена 

(апликација ) на хербицидите. Методи за оценување на ефикасноста на хербицидите. 

Оценување на фитотоксичното дејствување на хербицидите. Уништување на плевелите во 

одделните култури. 
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12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+90=165 часови 
14. Распределба на расположивото време 2+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

10 часа 
 

16.2 Самостојни задачи 10  часа 
16.3 Домашно учење 70 часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум)    (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Kojić, M. 

Janjić, V., 

Stepić, R. 

Korovi i njihovo suzbijanje IŠPJŽ 

"BIROGRAFIK

A ", Subotica- 

1996 

2. Kojić, M. 

Šinžar, B. 

Korovi Naučna knjiga, 

Beograd- 

1985 

3. Костов, Т. Хербологија УКИМ, 

Факултет за 

2006 
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земјоделски 

науки и храна. 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Пејчиновски 

Филип, Митрев 

Саша 

Земјоделска 

фитопатологија - 

општ делт 

УГД-Штип 2007 

2. Пејчиновски 

Филип, Митрев 

Саша 

Земјоделска 

фитопатологија - 

специјален дел 

УГД-Штип 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unt.edu.mk/


 

Adresa Rektorati: 12 Udarna Brigada 2а/kati VII, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë, www.unt.edu.mk 

100 
 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Градинарство 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство 

 

4. 

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
2 година 

4семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник д-р Даниела Димовска 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаење за општите услови и можности за организирање на градинарско и 
цвеќарско производство во одделни агроклиматски подрачја, стекнување основни вештини 
за технологијата за производство 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Значење на градинарството како земјоделска гранка и услови за раст и развој . Зеленчуците 
како храна и лек-содржина на одделни состојки. Специфичност на раст и развој на 
градинарските култури. Системи и правци на градинарско производство во агроклиматски 
подрачја. Специфичности на основна и дополнителна подготовка на почвата. Методи и 
техники на сеидба и расадување на градинарски култури.Производство на расад и категории 
на расад . Специфичности на плодоредот во градинарството. Вегетационен простор и 
конфигурации на вегетациониот простор.Значење на цвеќарството како земјоделска гранка 
и услови за раст и развој.Фактори за производство на цветни култури – температура, 
светлина, вода.Фактори за производство на цветни култури – медиуми, регулатори на 
растото и развојот. Исхарана. Размножување на цветните култури.  Производни погони. 
Општи услови за градинарско производство на отворено .Системи на градинарско 
производство на отворено . Коренови зеленчуци-  потекло и значење, биолошки 
карактеристики, технологија на производство на зеленчуци од фам: Apiaceae, 
Chenopodiaceae, Brassicaceae, Convolvulaceae, Asteraceae. Луковичести зеленчуци- потекло 
и значење, биолошки карактеристики, технологија на производство  на зеленчуци од фам. 
Alliaceae.  Лисно стеблени зеленчуци -потекло и значење, биолошки карактеристики,  
технологија на производство на главичести  и  лиснати зеленчуци од фам: Asteraceae, 
Brasicaceae, Apiaceae, Valerianaceae  Плодови зелнчуци - потекло и значење, биолошки 
карактеристики, технологија на производство на зеленчуци од фам. Solanaceae, 
Cucurbitaceae, Fabaceae 
 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+105=180 часови 
14. Распределба на расположивото време 2+2 

 

 

 

 
15.1 

Предавања-
теоретска 
настава 

45 часа 
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15. Форми на наставните активности  

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

15 часа 
 

16.2 Самостојни задачи 15  часа 
16.3 Домашно учење 75 часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум)    (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Lazić Branka 

i sor. 

Povrtarstvo Poljoprivredni 

Fakultet, Novi 

Sad 

1998 

2.     

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Jack Brown, Peter 

Caligar 

An introduction of 

plant breeding 

Wiley-Blackwell 2011 

2. Lazić Branka Organsko Povrtarstvo 

 

Zadužbina 

Andrejević 

 

2011 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Лозарство и овоштарство 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
2 година 

4семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

6 

8. Наставник д-р Даниела Димовска 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Подготвување на овошни и лозови насади и агро и помотехнички мерки, како и нега 
на насад.  

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Избор на локации за овошни и лозови насади. Подготвување на површината за 

подигнување на овошни и лозови насади. Подготвителни мерки за за садење на 

овошни и лозови  насади. Садење. Потпорни конструкции во овошните и лозовите 

насади  насади. Одгледување на овошни и лозови насади. Резидба на овошните 

растенија. Формирање на круни. Видови на круни. Резидба на родни овошки. 

Подмладување и прекалемување на овошни растенија. Проредување на цветови и 

плодови. Одгледување на овошни растенија во затворени простори. Заштита на 

овошни насади од мразеви и град. Одржување на површината во овошните насади. 

Поткултури во овошни насади. Специфичности во ѓубрење и  наводнување на 

овошните насади. Резидба на винова лоза и планирање на принос.Примена на зелени 

операции волозовите насади.  

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+105=180 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

30часа 
 

16.2 Самостојни задачи 0 часа 
16.3 Домашно учење 75часа 

 Начин на оценување 

17 Тестови 80 

http://www.unt.edu.mk/


 

Adresa Rektorati: 12 Udarna Brigada 2а/kati VII, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë, www.unt.edu.mk 

103 
 

 

 

17. 

.1. бодови 

17

.2. 

Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17
.3. 

Активност и учество 5 бодови 

17

.4. 

Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум)    (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

 

 

22.1 

Ред. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Душан Буриќ Виноградарство  I 

и II 

Радивој Чирпанов 

Нови Сад 

1972 

2. Лазар Аврамов,  

Драгољуб Жуниќ 

Посебно  
виноградарство 

Пољопривредни 

факултет – Београд       2002 

 

3. 

   1990 

 

 

22.

2 

Дополнителна литература 
Ред.бро

ј 
        Автор Наслов Издавач Година 

1. Станковиќ Д. 

Јовановиќ М. 

Општо 
воќарств

о 

Научна књига, 
Београд 1990 

2.  
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Овчарство и козарство 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
2 година 

4семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

6 

8. Наставник Проф.д-р Африм Хамиди 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Значење на овчарството и козарството во Р.Македонија, зачувување на автохтоните сорти 
на овци и кози и воведување на систем за матично книговотство. 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Глобално локално производство на овци и кози. Биологија на овци и кози. Важни 
особини во производството на овци и кози. Месо, млеко, волна и влакна. Ракување, 
третирање, обележување, сечење.Раси овци и кози. Македонски локални раси на овци и 
кози. Парење и подготовка на овни.Управување со овци и кози пред парење, за време на 
бременост и лактација, и управување со исхраната. Породување и гоење на јагниња и 
исхрана на јагниња. Квалитет на овчи и кози. Пасишта за овци и кози. Објекти и опрема 
за одгледување на  овци и кози. Управување со стада со употреба на информации за 
базата. 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+105=180 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

20часа 
 

16.2 Самостојни задачи 15 часа 
16.3 Домашно учење 70 часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 
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17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум)    (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

 
 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Митиќ Н. 
 

Овчарство 

 
Белград 

 

1987 

2. Тодоровски 

Н. 

Овчарство  
       1973 

 

3. 

            

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Авто

р 
Наслов Издавач Годин

а 

1. 
Карајеновиќ М. 

Савиќ С.   

Овчарство 
и козарство 

Нови Сад 
1992 

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

1. Наслов на наставниот предмет Живинарство 

2. Код  

3. Студиска програма Агроинженерство  

Средина 4. Организатор на студиската 

програма (единица, 

односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за технолошки науки, Скопје 

 

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

6. Академска година / семестар 2 година 
4 семестар 

7. Број на ЕКТС 

Кредити 

6 

8. Наставник д-р Стојмир Стојановски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Да се утврди начинот и значењето на производството на живина во Р.Македонија 

11. Содржина на предметната програма: 

Значење На производство на живина на фарми. Производство на живина како главна 

или дополнителна активност на фармите. Одржливо производство на живина . 

Живински видови, пилешки раси и важни раси, комерцијални хибриди. Важноста на 

зачувување на генетските ресурси кај живината.Основни принципи на одгледување на 

кокошки. Квалитет на јајца за ведење и инкубација.Технологија на производство на 

кокошките во кафези, систем на под, слободен систем и органско производство. 

Процедури за јајца од несење до продажба или употреба.Технологии на производство 

на бројлери во интензивен, екстензивен ограничен систем, слободен опсег и систем за 

органско производство. Процедури со живина пред колење. Колење на живина. 

Живинарско ѓубриво и негово управување. Нитратна насока и други закони за заштита 

на животната средина во животната средина пријателски производство на живина. 

Честите проблеми во кокошките за производство на живина и живина - предизвикуваат 

проблеми и решенија. 

Болести во живина - извори на инфекции, препознавање на болести, превентивни 

здравствени мерења. 

12. Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+105=180 часа 

14. Распределба на расположивото време 3 + 2 

15. Форми на наставните 

Активности 

15.1. Предавања- теоретска 

Настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 
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17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 50 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 60 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 70 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 80 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 90 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, Македонски и Англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. Литература 

 

 

 

 

 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Дејвид Сеинсбери Здравје на живината и 
менаџмент - кокошки, 
мисирки, патки, гуски 

и препелици 

Ars Lamina 2010 

2.     

3.     

 

 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Владмир Петровиќ Гајење живине Белград 1995 

2.     

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Говедарство и коњарство 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
2 година 

4семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

6 

8. Наставник Проф.д-р Африм Хамиди 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Технологија на одгледување на говеда и коњи со акцент на теоретски и практични 
сознанија за нивно искористување. 
 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Важноста на производството на говеда и коњи. Технологија на одгледување на коњи . 
Екстериер и процена. Кондиција, конструкција, раси, типови коњи.  
Биолошки карактеристики на различни раси . Производствени и непроизводски особини 
на различни раси и генотипови на стоката и нивната важност. 
Предност и причини за одгледување на говеда и коњи.Карактеристиките на 
производството на различни раси на добиток во смисла на интензитет на одгледување. 
Управување со репродукција, со акцент на фактори кои влијаат на репродукцијата како 
производствена особина.Официјални процедури за идентификација, регистрација и 
движење на говеда.  Методи за одгледување на теле. Одгледување на говеда во смисла 
на различни производствени ориентации. 
Производство на говедско месо со различни категории на говеда, оценување на труп и 
оценување.Технологии на одгледување на млечни крави и најважни ефекти врз приносот 
на млеко.Зоотехничко законодавство во сточарството (документација, права, обврски). 
Основни концепти на сточарската програма, толкување на одгледувачки вредности 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+90=165 часови 
14. Распределба на расположивото време 2+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски),семинар, 

тимска работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 20 часа 
16.2 Самостојни задачи 10 часа 
16.3 Домашно учење 60 часа 

 

 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 
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17. 
17.2. 

Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Трајковски 

Т., Буневски 

Ѓ 

Говедарство 
Алма, Скопје 

2006 

2. Трајковски 

Т., Буневски 

Ѓ. 

Коњарство Алма, Скопје 
       2007 

3.     

 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач      Година 

1. 
Митиќ Н. и сор. Говедарство Белград 

1974 

 

2. 
 

   

 

 

3. 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Украсни растенија 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
2 година 

4семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Доц.д-р Даниела Димовска 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Oбразување и оспособување на студентите од областа на украсните растенија, во 
познавањето на производството на садниот материјал за примена во градините, 
ентериерите и останатите категории на зелени површини се со цел да се унапреди и 
зачува животната средина. Студентите треба да ги стекнат основните знаења за 
морфологијата, биологијата, систематиката 
и производството на украсните растенија 
 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

А) Целта на предметот е студентите да се запознаат и а ги научат видовите и сортите на 
украсните растенија кои се користат за садење во парковите, градините, објектите за 
специјална намена како и пејсажите воопшто: едногодишни украсни видови, трајници, 
луковичести видови, ризомски, украсни треви и папрати. Ќе се запознаат со нивното 
потекло, нивните декоративните особини, размножување и одгледување на отворено и 
во заштитени простори. 
Б) Содржина на вежбите:изработка на леи со основна пропрема на земјиштето. Садење 
на едногодишни, двогодишни украсни растенија и перени. Обработка и нега украсните 
водови. Садење и вадење на луковици, класирање и пакување, садење и вадење на 
клубени и ризоми и понатамошен нивни третман. Сеидба , пикирање и садење на 
украсните растенија. 

 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 30+30+60=120 часови 
14. Распределба на расположивото време 2+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
Настава 

30 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 20 часа 
16.2 Самостојни задачи 10 часа 
16.3 Домашно учење  30 часа 

Начин на оценување 
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17. 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач    Година 

 

 

1. 

Стефанка 

Хаџи 

Пецова 

Цвеќерство 
Факутет за 

земјоделски науки и 
храна,  Скопје 

2017 

 

 

 

2. 

   
 

 

3. 

    

 

 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Авто

р 
Наслов Издавач Годин

а 

1. 
Mihal Ðurovka i 

sor.  

Proizvodnja 
povrća i cveća 
u zaštićenom 

prostoru 

Универзитет у Новом 

Саду 

Пољопривредни 

факултет 

2005 

 

2. 
 

   

 

 

3. 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Преработка на овошје и зеленчук 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
2 година 

4семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник д-р Даниела Димовска 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Запознавање на студентите со технологии на конзервирање ипреработка на овошје и 
зеленчук 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Вовед. Градба на овошјето и зеленчукот. Хемиски составна овошје и зеленчук. 
Постбербени процеси. Потемнување на плодовите и нивните преработки (ензимско, 
неензимско и микробиолошко). Помошни средства и суровини за конзервирање и 
преработка на овошјето изеленчукот. Начини на конзервирање. Амбалажа. Преработки 
.Концентрати. Производство на сосови и сокови. Маринади. Биолошки конзервирано 
овошје и зеленчук. Сушење на овошје и зеленчук. 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 30+30+60=120 часови 
14. Распределба на расположивото време 2+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
Настава 

30 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 20 часа 
16.2 Самостојни задачи 10 часа 
16.3 Домашно учење  30 часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

до 50 бода 5(пет) (F) 
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18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

 

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 
В. Црнчевиќ  Преработка на 

овошје и зеленчук 

Скопје  1977 

 

2. 

В. Црнчевиќ Теоријске основе 

конзервирање воча и 

поврħа 

Београд          1973 

 

3. 

    

 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број        Автор Наслов Издавач Година 

1. Гордана Никетиħ 

Алексиħ 

Технологија 
воħа и 
поврħа 

Пољопривредни 
факултет Београд  1994 

 

2. 
 

   

 

 

3. 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Ловство 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
2 година 

4семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник д-р Стојмир Стојановски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Историски развиток и запознавање со ловот и ловството, систематизација на дивечот 
како и законски и ловниа класификација на дивечот  
 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Вовед и историски развој на ловството. Систематизација на дивеч. Биолошки 
карактеристики на цицачи. Биолошки карактеристики на птици. Управување и користење 
на ловишта.Гоење на дивеч. Фармско одгледување на дивеч. Ловни објекти (за гоење на 
дивеч, хранилишта, ловечки објекти, туристички и сместувачки објекти. Ловно 
законодавство, прописи и ловна етика. 

 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 30+30+60=120 часови 
14. Распределба на расположивото време 2+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
Настава 

30 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски),семинари, 

тимска работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 20 часа 
16.2 Самостојни задачи 10часа 
16.3 Домашно учење  30 часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

  до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
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18. 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

 

1. 

Miloš 

Beuković 

Zoran Popović 

 

Ловство 

 
Univerzitet u Novom 
Sadu, Poljoprivredni 
fakultet, Novi Sad. 

2014 

2.    
 

 

3. 

    

 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Николиќ , 

Симовиќ,.  

Опште 

сточарство  

Научна книга- 

Белград  

1991 

 

2. 
 

   

 

 

3. 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Агротуризам 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
2 година 

4семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

4 

8. Наставник д-р Бистра Неткова 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Планирањето и развојот на руралниот туризам е процес на оспособување за носење 
одлуки кои го моделираат идниот развој на туризмот во руралните средини и решавање 
на проблеми кои ќе се јават во иднина. Планирањето во руралниот туризам е исто така, 
постапка на одбирање цели и примена на соодветни активности. Се постигнување со 
примена на концептуализација и спроведување на зацртаните идеи и активности. 
Правилната примена на планирањето во руралниот туризам овозможува благовремено 
приспособување на руралната средина кон новите состојби и постигнување одржлив 
развој без нарушување на рамнотежата со животната средина. 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Факти од влијанието на одржливиот туризам; Животната средина како ресурс;  

Видови агротуризам;Поим за еко-туризам; Влијанија и ефекти врз животната средина;  

Општествено-културолошко влијание; Животната средина и руралниот туризам;  

Планирање и развој на стопанските субјекти во руралните средини од аспект на руралниот 

развој; Планирање и развој на руралната средина; Планирање и постигнување одржлив 

развој. 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 30+30+60=120 часови 
14. Распределба на расположивото време 2+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
Настава 

30 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 10часа 
16.2 Самостојни задачи 10часа 
16.3 Домашно учење 40 часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 
 

10 

бодови 
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17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 
 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

 

 

 

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

 

 

1. 

Marija 

Maksin,   

Mila Pucar, 

Miomir 

Korać,     

Saša Milijić 

Menadžment 

prirodnih i kulturnih 

resursa u turizmu, 

Univerzitet 
Singidunum 2009 

 

2. 

   
 

 

3. 

    

 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број      Автор Наслов Издавач   Година 

1. 
Torres, R.M., 

Momsen, J.M. 

 

Tourism and 
Agriculture: 

New 
geographies 

of 
consumption
, production 

and rural 
restructuring 

Routledge 
2011 

 

2. 
 

   

 

 

3. 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Рибарство и пчеларство 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
3 година 

5 семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

6 

8. Наставник д-р Стојмир Стојановски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Значење на рибарството и пчеларството како секундарни гранки во сточарското 
производство 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Вовед, Водата како животна средина за рибите, абиотички и биотички фактори. Водени 
базени, истечни и стоечки. Рибници. Онечистување и прочистување на водите. 
Систематика на рибите, слатководни и морски риби, риби за одгледување. Анатомија, 
морфологија и физиологија на рибите. Размножување и растење на рибите. Аквакултура, 
организми, начини на одгледување, резултати од одгледувањето. Одгледување риби во 
интензивирани и посебни услови (рибници, кафези, силоси, проточни објекти, поликултура 
и др.). Хранива за риби и исхрана на риби. Топловодни рибници, технологија. 
Студеноводни рибници, технологија. Ретки риби и рибни хибриди, помалку важни риби за 
одгледување. Природно и вештачко мрестење на риби и одгледувачки системи. Рибарство 
на отворени води (реки, езера, акумулации и др.). Спортски риболов. Транспорт на риби и 
икра.  Еконоика на производството.  Рибата како прехранбен продукт. Преработка на риби. 
Труења со риби. 

Вовед. Систематска припадност на пчелите. Видови и раси пчели. Анатомија и физиологија 
на пчелите. Состав на пчелното семејство (матица, трут, пчели работнички). Развојни 
облици на членовите на семејството (метаморфоза). Размножување на пчелните семејства. 
Природно роење. Вештачко роење. Формирање на пчеларници. Пчелни живеалишта. 
Пчеларски алат и прибор. Пролетни работи во пчеларникот(основен пролетен преглед, 
пролетно надразбено прихранување, проширување и обновување на пчелното гнездо). 
Работи во пчеларникот за време на главната паша (поставување на медишта, цедење на 
мед, селидба). Подготовка на пчелните семејства за зима и зазимување. Производство на 
матици. Елементи на пчелната паша. Услови за медење. Групи медоносни растенија 
(шумски, овошни, индустриски ит.н.). Проширување и подобрување на пашата. 
Позначајни болести на пчелното легло. Позначајни болести на возрасни пчели. Штетници 
и непријатели на пчелите. 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+90 = 165 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

 

 
15.1 

Предавања-
теоретска 
Настава 

45 часа 
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15. Форми на наставните активности  

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

20часа 
 

16.2 Самостојни задачи 10 часа 
16.3 Домашно учење 60часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум)    (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. 
Кипријановска 

Хрисула, 

Наумовски М. 

Пчеларство ФЗНХ 2002 

2. Христовски 
М., 

Стојановски 
С. 

Биологија, 
одгледување и 

болести на 
рибите 

Национален 
форум за 

заштита на 
животните на 
Македонија 

 

2005 

 

3. 

    

 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Авто

р 
Наслов Издавач Годин

а 

1. Naumovski M. 
Рибите во 
Македонија 

Скопје 
2005 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Технологија на анимални производи 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
3 година 

5семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

6 

8. Наставник д-р Стојмир Стојановски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаења и вештини за хемиските и микробиолошките методи за контролата 
на разни состојки и микроорганизми во храна од животинско потекло. 
 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Вовед. Карактеристики на основните фактори на квалитет. Поим за контрола на квалитет, 
стандарди, мерења. Земање проби месо и производи од месо за анализа. Земање на проби 
млеко и производи од мелко за анализа. Определување на вода во храна, својства на 
водата, хемиски и физички методи, определување на минерални материи. Својства на 
јаглехидрати (шеќери); Хемиски методи за определување на јаглехидрати во храна. 
Својства на липиди. Методи за определување на липиди. Протеини. Методи за 
определување на протеини. Инструментални методи за анализа на главните состојки во 
храната- HPLC, GC и AAS. Микробиолошка анализа на анимални производи. Сензорна 
анализа на анимални производи. Квалитативен бактериолошки преглед на анималните 
производи. Методи на сензорна анализа. 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+100=175 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
Настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

20 часа 
 

16.2 Самостојни задачи 10 часа 
16.3 Домашно учење 70часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 
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17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум)    (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. 
Борислав 

Џинлески  

Месо и 

преработки од 

месо практикум  

Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ 

Скопје 

1985 

2. Џеин Селија 

дос Реис 

Коимбра 

Хозе А. 

Тешеира 

Технолошки аспекти 

на млекото и 

млечните производи 

Ars Lamina 
2017 

 

3. 

    

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Марија Карич, С. 

Миланович, Д. 

Вукела  

Стандардни 

методи анализе 

млека и млечних 

производа  

Технолошки 

факултет Нови Сад  2005 

2.  
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Наводнување 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Технолошки факултет 

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

6. Академска година/семестар 
3 година 

5семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник д-р Сани Демири 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Изучување на наводнувањето и неговото влијание врз водниот режим на почвата и врз 
сите водно – физички својства, бидејќи тие се значајни фактори за активирање на 
плодноста на почвата како услов за добивање  на висок и квалитетен принос 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Влијание на наводнувањето врз растенијата и околната средина.Зависност на 
наводнувањето од климатските фактори. Почва, вода и културни растенија. Норми и 
хидромодули.Системи за наводнување. Фертиригација. Наводнување на земјоделски 
култури. Ерозија. 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+90=165 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
Настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 15часа 
16.2 Самостојни задачи 15 часа 
16.3 Домашно учење 60 часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 
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18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

 

 

 

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. 
Илија Иљовски 

Ордан 

Чукалиев 

 

Наводнување 

 
Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје 

1994 

 

 

2. 

Илија Иљовски 

Ордан 

Чукалиев 

Практикум по 

наводнување 

Универзитет Св. 
Кирил и Методиј 

Скопје 
Земјоделски 

факултет 

      2002 

 

2. 

Р.Џ. Ласчано 

Р.Е Сојка . 

Наводнување на 
земјоделски 

култури, 

Влада на 

Р.Македонија        2010 

3. Novica Vučić Navodnjavanje 
poljoprivrednih 

kultura 

Univeryitet u Novom 

Sadu 

Poljoprivredni fakultet 

       1976 

4.    
 

 

4. 

    

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број       Автор Наслов Издавач      Година 

1. 
Светимир 

Драговиħ 

Наводњавање Научни институт за 

ратарство и 

повртарство, Нови 

Сад 

       2000 

 

2. 

Вјекослав 
Танасковиќ 

Ордан Чукалиев  

Фертиригац
ија  

(Интерна 
скрипта) 

Факултет за 
земјоделски 

науки и храна 

2014 

 

 

3. 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Специјално лозарство и овоштарство 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
3 година 

5семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник д-р Даниела Димовска 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на предметната програма е запознавања на студентите со општите начела и 
принципи на помолошката наука, односно познавањето на специјалното овоштарство, 
како област која ги  изучува економски најважните и најраширените производни 
овошните видови и нивните сорти. Програмата е насочена со цел студентите да се 
здобијат со сознанија за изведување и реализација на производството од овошните 
видови и нивните сорти, кои претставуваат насовремено биолошко производно средство 
 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Вовед и значење на предметот. Изучување на овошните видови: јаболко, круша, дуња, 
мушмула, оскоруша, слива, кајсија, праска, цреша, вишна, марела, орев, лешник, бадем, 
костен, фисташка, јагода, малина, капина, рибизла, огрозд, боровинка, шип, актинидија, 
некои позначајни суптропски овошни видови. При изучувањето за секој овошен вид 
опфатени се следните параметри: историјат, потекло, раширеност, производство кај нас и 
во светот, стопанско значење. Помолошка и ботеничка класификација. Позначајни диви 
видови и форми од кои потекнуваат културните сорти. Морфолошки карактеристики. 
Биолошки својства (бујност, долговечност, физиолошки развиток, афинитет со подлоги, 
системи на одгледување). Ареал на одгледување и потребни еколошки услови. Отпорност 
кон биотички и абиотички фактори. Биохемиски својства на плодовите. Специфичности 
во одгледувањето. Проучување на овошните сорти од: јаболко, круша, дуња, мушмула, 
оскоруша, слива, кајсија, праска, цреша, вишна, марела, орев, лешник, бадем, костен, 
фисташка, јагода, малина, капина, рибизла, огрозд, боровинка, шип, актинидија, некои 
позначајни суптропски овошни видови. При изучувањето на сортите опфатени се 
следните параметри: историјат, потекло, раширеност, производство кај нас и во светот. 
Помолошка и ботеничка класификација. Позначајни диви видови и форми од кои 
потекнуваат културните сорти. Морфолошки карактеристики. Биолошки својства 
(бујност, долговечност, физиолошки развиток, афинитет со подлоги, системи на 
одгледување). Ареал на одгледување и потребни еколошки услови. Отпорност кон 
биотички и абиотички фактори. Родност и принос. Биохемиски својства на плодовите. 
Квалитет на плодовите. Можност за чување, манипулација и транспорт на плодовите. 
Специфичности во одгледувањето. Стопанско значење. Оценка и препорака на сортите. 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+100=175 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

  
15.1 

Предавања-
теоретска       45 часа 
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15. 

 

Форми на наставните активности 

Настава 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 15 часа 
16.2 Самостојни задачи 15 часа 
16.3 Домашно учење  70 часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

 

 

 

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач     Година 

1. 
Димитровски 

Т. 

Специјално 

овоштарство   I, 

Овошки со 

јаболчести плодови 

Универзитет Кирил 

и Mетодиј, Скопје 

1978 

2. Димитровски 

Т. 

Специјално 

овоштарство   II, 

Овошки со коскести 

плодови 

Универзитет Кирил 

и Mетодиј, Скопје 

1978 

 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач Годин

а 

1. Bulatović S. 
Savremeno 

voćarstvo 

Nolit, Beograd 
  1992 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. 
Наслов на нaставниот предмет Трошоци и какулации 

2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
3 година 

5семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

6 

8. Наставник д-р Сани Демири 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаење за основните чинители на процесот на производството и 
репродукцијата, елементите на трошоците, аналитичките и инвестициските калкулации 
во земјоделското производство, како и оценката на економскиот успех на работењето на 
земјоделското претпријатие.  

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Основни фактори (чинители) на процесот на производството и репродукцијата. Трошоци: 
основни елементи на трошоците: (1) материјални трошоци, (2) трошоци на амортизација, 
(3) трошоци на работна сила. Трошоци на амортизација, временски и функционален 
систем на амортизација. Интересот како елемент на трошоците. Ануитетот како елемент 
на трошоците. Трошоци на осигурување. Поделба на трошоците: според изворите на 
настанување, според сложеноста на структурата, според можностите и начинот на 
пренесувањето (директни и индиректни трошоци). Производна функција, еластичност на 
производството. Поделба според променливноста во зависност од трошењето во обемот 
на производството (варијабилни и фиксни трошоци), вкупни и просечни трошоци, 
гранични трошоци. Методи за утврдување на трошоците: калкулации (цел, принципи, 
поделба).Видови на калкулации: утврдување на трошоците за користење на градежните 
објекти и средствата за механизација. Аналитички калкулации на производите и линиите 
на производството. Утврдување на цената на чинење на земјоделските производи. 
Инвестициска калкулација. Утврдување на показатели на економскиот успех на 
работењето. Начин на мерење на економските резултати: економичност на 
производството, рентабилност, продуктивност на трудот. 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+105= 180 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

20 часа 
 

16.2 Самостојни задачи 25часа 
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16.3 Домашно учење 60часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум)    (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Миланов, 

М, 

Мартиновск

а Стојческа, 

А. 

Трошоци и 

калкулации во 

земјоделството 

Земјоделски 
факултет  

2002 

2.    
 

 

3. 

    

 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Авто

р 
Наслов Издавач Годин

а 

1. 
1. Gietema B 

 

Basic 
calculations 

in agriculture, 
irrigation and 

animal 
production 

Agromisa 
Foundation 2006 

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

Органско производство 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство   

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
3 година 

6семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф.д-р Сузана Алиу 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Целта на програмата е стекнување на стручни и нови знаења и менување на свеста за 
влијанието на човекот во производство на квалитетна и здравствено безбедна храна, како 
и зачувување на природните ресурси.  

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Значење на органското производство. Услови за органско производство. Облици на 
органско производство. Биолошка контрола од болести, штетници и плевели. Берба, 
сортирање, пакување и чување на органски зеленчук. Наводнување во органското 
производство. Специјално органско градинарство, овоштарство и лозарствои 
поледелство. Законски регулативи и прописи за органско производство.  

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+90=165 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 15часа 
16.2 Самостојни задачи 15 часа 
16.3 Домашно учење 60 часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 
 
 
 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 
 

5 бодови 
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17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

 

 

 

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

 

1. 

Branka 

Lazić 

Jovan 

Bobović i 

sor. 

Organska 
Poljoprivreda 

Tom I 

Institut za ratarstvo I 

povrtarstvo , Novi Sad       2008 

 

2. 

Branka Lazić 
Jovan 

Bobović i sor. 

Organska 

Poljoprivreda 
Tom II 

Institut za 
ratarstvo I 

povrtarstvo , 
Novi Sad 

 

2008 

 

3. 

    

 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Авто

р 
Наслов Издавач Годин

а 

1. 
Branka Lazić 

Zoran S Ilić 

Mihal Ɖurovka 

Organska 

proizvodnja 

povrća 

 

Centar za organsku 

proizvodnju, Selenća 

Univerzitet 

EDUKONS, Sremska 

Kamenica 

     2013 

 

2. 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Житни и индустриски култури 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
3 година 

6семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

6 

8. Наставник Проф.д-р Африм Хамиди 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Воведување на студентите во технологиите на култивирано производство на житни и 
индустриските растенија. Изучување на групите на житни и индустриски растенија, 
нивната систематика и запознавање со нивното стопанското значење. 
 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед, дефиниција, преглед на површини во светот под житни растенија, поделба на 
растенијата. Претставници, ботаничка припадност, стопанско значење, поделба на 
житните растенија и разлики помеѓу вистинските и просовидните жита. Пченица. 
Јачмен.Р’ж. Овес. Пченично-р’жов хибрид- тритикале. Пченка. Сирак. Ориз.  Просо. 
Место, значење и улога на индустриските растенија. Поделба и распространетост на 
индустриските растенија. Анатомски морфолошки и биолошки карактеристики на 
индустриските растенија. Еколошки услови за производство на индустриските растенија. 
Ботаничка класификација на поважните индустриски растенија. Селекција и генетика на 
индустриските ра.Технологии на производство на индустриските растенија. Семенарство 
на одделни видови индустриски растенија. Ѓубрење на одделни видови индустриски 
растенија.. Абиотски фактори во производството на индустриските растенија. Прибирање 
– жетва на индустриските растенија. Складирање и чување на индустриските растенија. 
Органско производство на индустриските растенија. 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+90= 165 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 
 

Проектни задачи 15часа 
 

16.2 Самостојни задачи 15часа 
16.3 Домашно учење 60часа 

 

 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 
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17. 
17.2. 

Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум)    (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. 
Ѓорѓевски Ј. Индустриски 

култури  

Универзитетски 

учебник 

1975 

2. Егуменовски 

П. 

Специјално 

полјоделство 

Култура Скопје 1989 

 

3. 

Василевски Г. Зрнести и 
клубенести 

култури 

УКИМ 
Факултет за 
земјоделски 

науки ихрана 

       2004 

 4.     

 5,     

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Авто

р 
Наслов Издавач Годин

а 

1. 
Димов З. Индустриски 

култури 
УКИМ 

Факултет за 
земјоделски 

науки ихрана 

      2014 

2. Егуменовски П 
Димов З. 

Индустриски 
култури 

УКИМ 

Факултет за 

земјоделски науки 

ихрана 

     2002 
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https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Зоохииена и благосостојба на животни 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
3 година 

6 семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

6 

8. Наставник д-р Стојмир Стојановски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување вештини за неопходните хигиенско превентивни мерки и принципи во 
интензивното сточарско производство и проценка на здравственото однесување и 
благосостојба на животните  

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Хигиена на воздухот, почвата и водата (хигиена на воздушната средина, почвата како 
хигиенски фактор, извори на водоснабдување во сточарството и хигиена на водата, 
хигиенска оцена на воздушната средина, хигиенска оцена на почвата, хигиенска оцена на 
водата, меѓусебен однос на организмот и околината). Хигиена на храната и исхраната 
(дефицитарна исхрана - нарушено здравје, репродукција и продукција, загадување на 
храната со отпадни материи, микроорганизми и штетници од животинско потекло, 
загадување на храната со отровни растенија, хигиенска оцена на крмивата. хигиена на 
пасишта и напасувањето, хигиенска оцена на крмивата). Хигиена на сместувањето, 
одгледувањењето и експлоатацијата на домашните животни Хигиенско-санитарни и 
превентивни мерки во сточарството (отстранување и искористување на ѓубрето и урината, 
нештетно отстранување и искористување на мршите и отпадоците од индустријата за 
анимални производи, дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезодорација, 
деконтаминација, употребата на хемиски средства и заштитата на животната средина, 
пресметување на количеството ѓубре и урина од сточарските објекти, одредување на 
параметри - показатели на зреењето на ѓубрето. Легислатива (здравствено однесување на 
животните, благосостојба и заштита на животните, параметри и индикатори за оцена на 
здравствено однесување на животните, параметри и индикатори за оцена на 
благосостојбата на животните, интерактивна настава со студентите на тема: Закон за 
заштита и благосостојба на животните). 

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+60=165 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски),семинари, 

тимска работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

15часа 
 

16.2 Самостојни задачи 15часа 
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16.3 Домашно учење 60часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

18. 

 

 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум)    (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

 
 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. 
С.Х. 

Бакстер, 

М:Р.Бакстер

, Џ.А.Д. 

МекКормак  

Сместување и 
благосостојба на 
фармски животни 

Ars Lamina 
      2011 

2.    
 

3.     

 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број       Автор Наслов Издавач      Година 

1. 
Маџиров  Ж. Зоохигиена 

второ издание 

Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј” 

Скопје 

1997 

2. 
Трајковски Т., 

Буневски Ѓ 

Говедарство 
Алма, Скопје 

2006 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Неконвенционално сточарско 

производство 
2. Код  
3. Студиска програма Агроинженерство  

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

Факултет за технолошки науки 

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

6. Академска година/семестар 
3 година 

6семестар 7. 
Број на 
ЕКТС 

Кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Африм Хамиди 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаење и развој на вештини за одгледување неконвенционални животни.  
 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Одгледување полжави.  

Одгледување црви 

Одгледување зајаци  

Одгледување препелици.  

12. 
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, 
семинарска)задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45+30+90=165 часови 
14. Распределба на расположивото време 3+2 

 

 

15. 

 

 

Форми на наставните активности 

15.1 
Предавања-
теоретска 
настава 

45 часа 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

семинари, тимска 
работа 

 

30 часа 

 

16. 

 

Други форми на активности 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

15 часа 
 

16.2 Самостојни задачи 15 часа 
16.3 Домашно учење 60часа 

 

 

 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 
бодови 

17.2. 
Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

10 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

17.4. 
Домашна задача и/или 
семинарска 
Работа 

5 бодови 

 

 

 

 

до 50 бода 5(пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум)    (D) 
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18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 
17.2 и 17.4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Албански, македонски, англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. 
Литература 

Задолжителна литература 

  

 

 

 

22.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. K. J. 

PETERS 

Unconventional 

livestock: 

Classification and 

potential uses 

 
ILCA 

 

2003 

2. Milošević, N., 

Đukić Stojčić, 

M., Perić, L.  

Gajenje prepelica, 
Poljoprivredni fakultet, 

Novi Sad 
2013.  

 

3. 

Mitrović, M. 

 

Lumbrikiltura –

gajenje glista 
Nolit, Beograd 2010 

 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред.број Авто

р 
Наслов Издавач Годин

а 

1. 
Aranđelović, M. Gajenje kunića Nolit, Beograd 2010. 

2. 
Snow, C. Rabbit Keeping 

Klempner Press, 

London, 
2010. 
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ПРИЛОГ-ЛАБОРАТОРИЈА 

 

Факултетот за Технолошки науки располага со три лаборатории за хемија, биологија и за 

изведување на практичната настава по предмети од агроинженерство (со вкупна површина од ~ 45 

m2). Лабораторијата за хемиско инженерство е намената за потребите на студентите во 

изведувањето на експерименталниот дел по предметите од областа на хемијата, додека 

Лабораторијата за бионженерство овозможува изведување на практичната настава по предметите 

од биологија, микробиолошка анализа и посебен дел во кој може да се изведуваат практични вежби 

за студентите од агроинженерство. 

Лабораториите се осветлени (со природно светло и со струја) и истите имаат можност за 

загревање. Секој студент има свое работно место за изведување на експерименталната работа на 

посебни работни маси со полици за хемикалии и шкафови за лабораторискиот прибор.  

Во лабораторијата има дигестор (со довод на струја и вода и вградена светилка) во кој се 

изведуваат експерименти при кои се ослободуваат гасови или пареи кои се запаливи, токсични, со 

непријатна миризба, експерименти при кои може да се случи експлозија или се користи вакуум. 

Дигесторот има стаклена преграда со можност за нејзино затворање и отворање и уред за 

вентилација.  

Експерименталната хемија вклучува голем број операции и техники како и широк асортиман 

на апаратура. Самата апаратура се дели на лабораториски техники за макроскала и микроскала. Во 

макроскала се користи количество материјал мерено во грамови, додека во микроскала се 

изведуваат експерименти со милиграмски количества материјал. 

За изведување на практичниот дел од наставата, лабораториски вежби, се употребува 

разновиден лабораториски прибор направен од стакло, порцелан, метал, дрво и пластика. Од 

стаклениот лабораториски прибор се користат епрувети, лабораториски чаши, стаклени прачки, 

саатни стакла, лабораториски инки, одделителни инки, ерленмаери (шлифувани и без шлиф), 

одмерни тиквички, мензури, термометри, стаклени мензури, колби, вакуум боци, Pasteur пипети. 

Стакларијата со стандардни отвори со шлиф овозможува брзо и безбедно склопување на 

апаратурата и истата наоѓа практична примена во изведување на процеси на екстракција и 

дестилација.  

Од порцеланскиот лабораториски прибор се користи порцеланска здела, аванче со толчник, 

Büchner и Hirsch инки, додека од металниот лабораториски прибор се користат метални стативи, 
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триножник со азбестна мрежа, клеми, муфи, метални прстени, пинцети и шпатули. Помошниот 

лабораториски прибор, направен од дрво се користи како дрвени сталаци и дрвени штипки.  

Покрај основниот лабораториски прибор, лабораториите располагаат со апаратура за 

рефлуксија, дестилација (колби, тапи со шлиф, адаптер за дестилација, термометри, кондензатор), 

вакуум дестилација под вода, Soxhlet апарат, апаратура за определување на температура на топење 

и температура на вриење (микро метод со капилара) технички и аналитички ваги, магнетни 

мешалки, фотометар, UV-Vis спектрофотометар, центрифуги, pH-метри, основна апаратура за 

изведување на хроматографија во колона и тенко-слојна хроматографија. Загревањето во 

лабораториите се врши со шпиртни ламби, водни бањи, бренери на гас и електрично решо. 

Лабораторијата за биоинженерство е опремена за изведување на микробиолошки анализи и 

изведување на практичната настава по определени предмети од биологија и агроинженерство. 

Лабораторијата располага со микропипетори, апаратура за електрофореза, PCR thermocycler, 

систем за дисекција, апаратура за изведување на дестилација со водна пареа на етерични масла, 

апаратура за изведување на дестилација под вакуум, апаратура за сублимација. Лабораторијата 

располага со оптички микроскопи, микроскопи за теренска настава, како и микроскопи со можност 

за поврзување со компјутер. Лабораторијата овозможува поврзување на теориското и практичното 

знаење, а самата практична настава може да се изведува со примена на фронтален метод, во групи, 

парови и индивидуално изведување на експерименталниот дел од страна на студентите. 

Нагледните средства во лабораториите како што се Периоден систем на елементите, постери 

и презентации, достапноста на специјализирани компјутерски програми за определен предмет, како 

што се ACD/Chem Sketch, ChemWindow, ChemDraw и HyperChem од една страна и модели на 

соединенија од друг страна, и истовремено користење на видеа овозможуваат полесен пристап во 

совладувањето на наставните единици предвидени со силабусот.  

Соработката со Институтот за Јавно здравје, овозможи студентите да имаат пристап и до 

современите инструменти за хроматографија, гасен и течен хроматограф под висок притисок 

поврзан со DAD и рефрактометар каде можат да се запознаат со основните начела во работата на 

двете техники и истовремено да ја следат тековната анализа на примероците. Истовремено, на 

студентите им се достапни и кондуктометријата, волуметриските методи, како и следењето на 

микробиолошката анализа и совладување со работата со инкубатори и ламинарни комори. 
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Список на наставен кадар со податоци согласно со членот 5 од 

Правилникот за задолжителните компоненти кои треба да ги 

поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус 

на студии 
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Академско оптоварување на наставниот кадар ангажиран за 

изведување на настава на прв циклус на студии 

 

 

Име на 

наставникот 

Наслов на 

предметот кој го 

предава на прв 

цилкус 

 

Фон

д на 

часо

ви 

Година/ 

Семестар 

ЕКТС/ 

Забеле

шка 

 

доц. д-р Олга 

Поповска 
Хемија 

Задолжите

лен 
3+2 I год.- 1сем 6 

доц. д-р Сани 

Демири 

Механизација во 

поледелско и 

сточарско 

производство *** 

изборен  3+2 I год. - I сем. 5 

доц. д-р Сани 

Демири 

Статистика Изборен 2+2 I год. - II сем. 4 

доц. д-р Олга 

Поповска 

Екологија Изборен 2+2 I год. - II сем. 4 

доц. д-р Даниела 

Димовска 

Преработка на 

овошје и зеленчук * 

Изборен 2+2 II год. – IV 

сем. 

4 

доц. д-р Сани 

Демири 

Трошоци и 

калкулации 

Изборен 3+2 III год. – V 

сем. 

6 

доц. д-р Сани 

Демири 

Метеорологија со 

Агроклиматологија 

Задолжите

лен 
3+2 I год.- Iсем 5 

доц. д-р Даниела 

Димовска   Ботаника 

Задолжите

лен 

3+2 I год.- Iсем 6 

доц. д-р Сани 

Демири 

Педологија  Задолжите

лен 

3+3 I год. - II сем. 5 

доц. д-р Даниела 

Димовска  

Генетика и селекција 

на семе и саден 

материјал * 

Задолжите

лен 

2+2 I год. - II сем. 6 

доц. д-р Даниела 

Димовска 

Основи на 

растително 

производство * 

Задолжите

лен 

3+2 II год. – III 

сем. 

5 
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доц. д-р Даниела 

Димовска 

Нови технологии во 

растително 

производство * 

изборен  2+2 II год. – III 

сем. 

4 

проф. д-р Сузана 

Алиу 

Заштита на растенија 

* 

Задолжите

лен 

3+2 II год. – IV 

сем. 

6 

доц. д-р Даниела 

Димовска 

Градинарство * Задолжите

лен 

3+2 II год. – IV 

сем. 

6 

доц. д-р Даниела 

Димовска 

Лозарство и 

овоштарство * 

Задолжите

лен 

3+2 II год. – IV 

сем. 

6 

доц. д-р Даниела 

Димовска 

Украсни растенија * Изборен 2+2 II год. – IV 

сем. 

4 

доц. д-р Сани 

Демири 

Наводнување * Задолжите

лен 

3+2 III год. – V 

сем. 

6 

доц. д-р Даниела 

Димовска 

Специјално 

овоштарство и 

лозарство * 

Задолжите

лен 

3+2 III год. – V 

сем. 

6 

проф. д-р Сузана 

Алиу 

Органско 

производство * 

Задолжите

лен 

3+2 III год. – VI 

сем. 

6 

проф. д-р Африм 

Хамиди 

 

Житни и 

индустриски 

култури * 

Задолжите

лен 

3+2 III год. – VI 

сем. 

6 

проф. д-р Африм 

Хамиди  

Зоологија ** Задолжите

лен 

3+2 I год. - I сем. 6 

проф. д-р Африм 

Хамиди 

Анатомија и 

физиологија на 

домашни животни ** 

Задолжите

лен 

2+2 I год. - II сем. 6 

д-р Стојмир 

Стојановски 

Исхрана на домашни 

животни ** 

Задолжите

лен 

3+2 II год. – III 

сем. 

6 

проф. д-р Африм 

Хамиди  

Основи на сточарско 

производство ** 

Задолжите

лен 

3+2 II год. – III 

сем. 

5 
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проф. д-р Африм 

Хамиди  

Нови технологии во 

сточарско 

производство ** 

изборен  2+2 II год. – III 

сем. 

4 

проф. д-р Африм 

Хамиди 

Овчарство и 

козарство ** 

Задолжите

лен 

3+2 II год. – IV 

сем. 

6 

д-р Стојмир 

Стојановски 

Живинарство ** Задолжите

лен 

3+2 II год. – IV 

сем. 

6 

проф. д-р Африм 

Хамиди 

Говедарство и 

коњарство ** 

Задолжите

лен 

3+2 II год. – IV 

сем. 

6 

д-р Стојмир 

Стојановски 

Ловство ** Изборен 2+2 II год. – IV 

сем. 

4 

д-р Стојмир 

Стојановски 

Рибарство и 

пчеларство ** 

Задолжите

лен 

3+2 III год. – V 

сем. 

6 

д-р Стојмир 

Стојановски 

Зоохигиена и 

благосостојба на 

животни ** 

Задолжите

лен 

3+2 III год. – VI 

сем. 

6 

проф. д-р Африм 

Хамиди  

Неконвенционално 

сточарско 

производство ** 

Задолжите

лен 

3+2 III год. – VI 

сем. 

6 

проф. д-р Бистра 

Неткова 

Развој на хумани 

ресурси 

Изборен 2+2 I год. - I сем. 4 

проф. д-р Бистра 

Неткова 

Аграрна политика и 

рурален развој 

Задолжите

лен 

1+3 I год. - II сем. 5 

проф. д-р Бистра 

Неткова 

Економика во 

земјоделството 

Изборен 2+2 I год. - II сем. 4 

проф. д-р Бистра 

Неткова 

Менаџмент на фарми Задолжите

лен 

3+2 II год. – III 

сем. 

5 

проф. д-р Бистра 

Неткова 

Агротуризам *** Изборен 2+2 II год. – IV 

сем. 

4 
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доц. д-р Олга 

Поповска 

Основи на Биохемија Задолжите

лен 

2+2 I год. - II сем. 6 

проф. д-р Африм 

Хамиди 

Основи на 

Микробиологија 

Задолжите

лен 

3+2 II год. – III 

сем. 

6 

д-р Стојмир 

Стојановски 

Технологија на 

анимални производи 

** 

Задолжите

лен 

3+2 III год. – V 

сем. 

6 

проф. д-р Сузана 

Алиу 

Физиологија со 

исхрана на растенија 

* 

Задолжите

лен 

3+2 II год. – III 

сем. 

6 
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ПРИЛОГ 

 

 

1. Додаток на Диплома на УМТ 
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ДОДАТОК  НА ДИПЛОМАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА 

ДИПЛОМАТА 

1.1 Име:     

   
  

1.2 Презиме:   

   
   

1.3 Датум на раѓање, место и 

држава на раѓање:  
 

1.4 Матичен број:   

   
 

2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА  КВАЛИФИКАЦИЈА 

2.1 Датум на издавање :  

  
 

2.2 Назив на квалификацијата:

   
Технолог агроинженер 

2.3 Име на студиската програма, 

односно главно студиско подрачје, 

поле и област на студиите 

Технолог агроинженер по 

сточарско производство 

Технолог агроинженер по 

земјоделско производство 

2.4 Име и статус на 

високообразовната/научната 

установа која  која ја издава 

дипломата: 

Универзитет „Мајка Тереза“ 

Скопје 

2.5 Име и статус на 

високообразовната/научната 

установа (доколку е различна)  која  

која ја администрира                      

дипломата: 

Универзитет „Мајка Тереза“ 

Скопје 

2.6 Јазик на наставата: Албански и македонски 

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА 

КВАЛИФИКАЦИЈАТА 

3.1 Вид на квалификацијата 

(академски/стручни студии):  
 Стручни студии 

3.2 Степен (циклус)  на 

квалификацијата Времетраење на 

студиите:  

Прв степен на дипломски студии 
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3.3 Траење на студиската програма: 

години и ЕКТС кредити 

Три  години, т.е 6 семестри 180 

ЕКТС 

3.4. Услови за запишување на 

студиската програма 

Запишувањето на прв циклус на 

дипломски студии по 

Агроинженерствосе врши врз 

основа на конкурс, кој го објавува 

Факултетот за технолошки науки 

при Универзитетот „Мајка Тереза“ 

Скопје. 

На првиот циклус на 

универзитетски академски студии 

по Агроинженерство може да се 

запише: 

1. 3авршени четиригодишни 

средно образование на и кое 

ги исполнува условите 

предвидени со Законот за 

високото образование, 

Статутот на Универзитетот, 

Правилникот за условите, 

критериумите и правилата за 

запишување и студирање на 

прв циклус студии на УМТ 

Скопје и Конкурсот за 

запишување студенти на прв 

циклус на студии; 

2. лице кое има завршено 

слични факултети каде што се 

изучуваат наставни предмети 

кои се компатибилни со 

наставните предмети од 

додипломските студии. 

Компатибилноста на 

студиските програми ја 

утврдува посебна комисија 

која, согласно Конкурсот за 

прием на студенти на втор 

циклус на студии, може да 

определи полагање на 
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диференцијални предмети; 

Средна оцена во првиот циклус на 

студии од најмалку 7 

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ   И ПОСТИГНАТИТЕ 

РЕЗУЛТАТИ 

4.1 Начин на студирање (редовни, 

вонредни) :  
Редовни и  вонредни 

4.2 Барања и резултати на 

студиската програма: 

 Знаење и разбирање 

Примена на знаење и разбирање 

Комуникациски вештини 

Способност за проценка 

Вештини на учење 

 

4.3. Податоци за студиската 

програма (насока, модул,оценки, 

ЕКТС кредити) 

180 ЕКТС 

4.4 Систем на оценување (шема на 

оценки и критериуми за добивање 

на оценките) 

                 Проверката на знаењето 

на студентот се врши 

континуирано во текот на 

наставно-образовниот процес и се 

изразува во поени. 

За исполнувањето на обврски за 

полагање на испитот ( по длови 

или во целина) студентот може ад 

оствари најмногу 100 поени или да 

добие позитивна оценка која се 

изразува до 10  (десет), при што 

оценките го  означуваат следниов 

успех: 

10 – одличен 

  9 -  одличен 

  8 -  многу добар 

  7  - добар 

  6  - доволен 

  5 - недоволен  

Завршното оценување 

задолжително се запишува во 

индексот или во некој друг 
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документ и во пријавата за 

завршното оценување. 

Процечниот успех на студентот 

претставува аритметичка средина 

на оценките од завршното 

оценување по сите наставни 

предмети во текот на студиите, 

вклучувајќи го и завршниот испит. 

4.5 Просечна оценка во текот на 

студиите 
 

5. ПОДАТОЦИ ЗА  КОРИСТЕЊЕ  НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА 

 

5.1 Пристап до понатамошни 

студии 

По завршување на студиите од прв 

циклус студентите ќе можат да го 

продолжат своето образование на 

дипломски и мастер студии или на 

докторски студии сродни со 

научното поле на кое му припаѓаат 

дипломски студии. Истотака, 

дипломираните студенти ќе можат 

да следат и програми во рамките на 

Програмата за доживотно учење. 

Доколку уписната политика на 

високообразовните установи кои не 

потпаѓаат на полето на 

агроинженерство, дозволува 

запишување на студенти со 

завршено специјалистичко 

образование, тогаш студентите ќе 

можат да запишат и слични или 

сродни студиски програми од 

научно-истражувачкото подрачје 

од Биотехнички науки. 

5.2 Професионален статус (ако е 

приемливо) 
 

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 

6.1 Дополнителни информации за 

студентот: 
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6.2 Дополнителни извори за 

високообразовната установа: 
 

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА: 

7.1 Датум и место:  

7.2 Име и потпис:  

7.3 Функција на потписникот:  

7.4 Печат  

8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

8.1. Видови високообразовни 

установи 

   Универзитетот „Мајка Тереза„ – 

Скопје е висока автономна јавна 

високообразовна установа која го 

обезбедува единството во 

вршењето  и развојот на високото 

образование, науката и стручноста 

и непосредно и преку своите 

единици од различни студиски 

подрачја пренесува сознанија од 

повеќе научни дисциплини.             

8.2 Вид на студии 

Академските студии ги 

оспособуваат студентите за 

вршење на дејности во науката  и 

високото образование, во 

деловниот свет, во јавниот сектор и 

општеството во целост преку 

оспособување за развој и примена 

на научните и стручните 

достигања. 

Стручните студии им даваат на 

студентите знаења и вештини кои 

им овозможуваат вршење на 

стручни занимања и ги 

оспособуваат за непосредно 

вклучување во работниот процес. 

8.3 Акредитација на 

високообразовната установа 

Системот за обезбедување и 

оценување на квалитетот на 
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високото образование се потпира 

врз функционирањето на Одборот 

за акредитација и евалуација.  

Одборот за акредитација и 

евалуација врши одобрување, 

потврдување и признавање на 

високообразовната установа и на 

студиските програми за вршење 

високообразовна дејност во 

согласност со Законот за високо 

образование. 

Агенцијата за акредитација и 

евалуација врши процена на 

квалитетот на вршењето на 

високообразовната дејност, 

управувањето, 

финансирањето,академските и 

други активности и нејзините 

приоритети. 

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  универзитетски 

студии којшто по правило трае од 

три до четири години и со неговото 

завршување се стекнуваат 180 до 

240  ЕКТС кредити.Лицето кое ги 

завршило студиите се стекнува со 

диплома со додавка на соодветната 

струка, а во меѓународниот промет 

и дипломата на англиски 

јазик,академскиот назив по 

завршувањето на првиот циклус на 

студии е baccalareus  односно 

baccalaurea. 

-  втор циклус  универзитетски 

студии коишто по правило траат од 

една до две години (или подолго 
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доколку тоа е во согласност со 

меѓуародно прифатените стандарди 

за даден профил) и со нивното 

завршување се стекнуваат 60 до 

120  ЕКТС кредити. 

Вкупниот број кредити кои се 

стекнуваат на првиот и вториот 

циклус на универзитетските студии 

изнесува 300 кредити.Лицето кое 

ги завршило студиите се стекнува 

со научен назив магистер, или со 

друг назив на студиите, а во 

меѓународниот промет и 

дипломата на англиски јазик, 

научниот назив по завршувањето 

на вториот циклус на студии е 

master. 

- Третиот циклус на 

универзитетски студии – 

докторските студии траат по 

правило 180 ЕКТС кредити Со 

јавната одбрана на докторскиот 

труд се стекнува научен назив 

доктор на науки (dr.sci)    односно 

доктор по уметности (dr.art). 

 

8.5 Структура на високобразовните 

стручни студии 

Стручните студии траат три години 

и со нивно завршување се 

стекнуваат 180  ЕКТС кредити, а 

по исклучок можат да траат четири 

години и со тие студии се 

стекнуваат 240 ЕКТС кредити. 

Со завршувањето на стручните 

студии се стекнува диплома со 

додавка на соодветната струка, а во 

меѓународниот промет и 

дипломата на англиски јазик, 

стручниот назив по завршувањето 

на првиот циклус  стручни студии е 
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baccalareus  односно baccalaurea со 

додавка на струката. 

Специјалистичките стручни студии 

од втор циклус траат една до две 

години и со нивното завршување се 

стекнува звање специјалист од 

одредена  струка (spec.) кое се 

користи покрај стручниот назив 

стекнат на стручните студии или 

академските студии од прв циклус. 

8.6 Услови за запишување на 

студиите 

На прв циклус универзитетски и 

стручни студии  може да се запише 

лице кое положило државна матура 

или меѓународна матура. 

На студиски програми од втор 

циклус на универзитетски студии 

може да се запише лице кое 

завршило соодветни студиски 

програми од прв циклус. 

Содветноста ја утврдуваат 

Универзитетот и неговите единици 

, а исто така и условите за упис на 

кандидатите кои имаат завршено 

други студиски програми. 

На академски студиски програми 

од втор циклус може да се запише 

и лице кое завршило стручни 

студии, ако тое е предвиидено со 

акт на универзитетот и неговите 

единици. 

На докторски студии може да се 

запише лице кое завршило 

соодветни студии од втор циклус. 

Високообразовната установа може 

да постави и други услови за  упис 

на докторски студии. 

8.7 Систем на оценување 
Проверката на знаењето на 

студентот се врши континуирано 
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во текот на наставно-образовниот 

процес и се изразува во поени. 

За исполнувањето на обврски за 

полагање на испитот ( по длови 

или во целина) студентот може ад 

оствари најмногу 100 поени или да 

добие позитивна оценка која се 

изразува до 10  (десет), при што 

оценките го  означуваат следниов 

успех: 

10 – одличен 

  9 -  одличен 

  8 -  многу добар 

  7  - добар 

  6  - доволен 

  5 - недоволен  

Завршното оценување 

задолжително се запишува во 

индексот или во некој друг 

документ и во пријавата за 

завршното оценување. 

Процечниот успех на студентот 

претставува аритметичка средина 

на оценките од завршното 

оценување по сите наставни 

предмети во текот на студиите, 

вклучувајќи го и завршниот испит.  
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ПРИЛОГ 3 

 

 Изјава на наставникот за давање на согласност за учество во изведување на 

настава по одредени предмети од студиска програма 
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Врз основа на членот 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги 

поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии ја 

давам следнава  

 

ИЗЈАВА 

од доц. д-р Сани Демири, в.д. декан и доцент на Факултетот за технолошки науки при 

УНИВЕРЗИТЕТ ,,MAJKA ТЕРЕЗА” во Скопје 

 

ИЗЈАВУВАМ ДЕКА СУМ СОГЛАСЕН/НА да учествувам во изведување на 

настава на студиска програма, Агроинженерство на прв циклус - стручни студии на 

предметите: 

- Механизација во поледелско и сточарско производство *** 

- Статистика 

- Трошоци и калкулации 

- Метеорологија со Агроклиматологија 

- Наводнување 

- Педологија 

 

 

 

 

        Изјавил 

      _____________________________ 

                     Доц.д-р Сани Демири     
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Врз основа на членот 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги 

поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии ја 

давам следнава  

 

ИЗЈАВА 

од проф. д-р Бистра Неткова, вонреден професор на Факултетот за технолошки 

науки при УНИВЕРЗИТЕТ ,,MAJKA ТЕРЕЗА”во Скопје 

 

ИЗЈАВУВАМ ДЕКА СУМ СОГЛАСЕН/НА да учествувам во изведување на 

настава на студиска програма, Агроинженерство на прв циклус - стручни студии на 

предметите: 

- Развој на хумани ресурси 

- Аграрна политика и рурален развој 

- Економика во земјоделството 

- Менаџмент на фарми 

- Агротуризам   

 

 

        Изјавил 

    ____________________________ 

                           Проф.д-р Бистра Неткова 
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Врз основа на членот 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги 

поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии ја 

давам следнава  

 

ИЗЈАВА 

од проф. д-р Сузана Алиу, вонреден професор на Факултетот за технолошки 

науки при УНИВЕРЗИТЕТ ,,MAJKA ТЕРЕЗА”во Скопје 

 

ИЗЈАВУВАМ ДЕКА СУМ СОГЛАСЕН/НА да учествувам во изведување на 

настава на студиска програма, Агроинженерство на прв циклус - стручни студии на 

предметите: 

- Физиологија со исхрана на растенија 

- Органско производство 

- Заштита на растенија 

 

 

 

 

 

 

 

        Изјавил 

         ____________________________ 

                           Проф.д-р Сузана Алиу 
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Врз основа на членот 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги 

поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии ја 

давам следнава  

 

ИЗЈАВА 

од проф. д-р Африм Хамиди, вонреден професор на Факултетот за технолошки 

науки при УНИВЕРЗИТЕТ ,,MAJKA ТЕРЕЗА”во Скопје 

ИЗЈАВУВАМ ДЕКА СУМ СОГЛАСЕН/НА да учествувам во изведување на 

настава на студиска програма, Агроинженерство на прв циклус - стручни студии на 

предметите: 

- Говедарство и коњарство  

- Зоологија 

- Основи на сточарско производство  

- Нови технологии во сточарско производство  

- Овчарство и козарство 

- Микробиологија 

- Неконвенционално сточарско производство  

- Житни и индустриски култури   

 

     

 

 

 

        Изјавил 

 

       ________________________ 

                              Проф. д-р Африм Хамиди 
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Врз основа на членот 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги 

поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии ја 

давам следнава  

 

ИЗЈАВА 

од доц. д-р Даниела Димовска, доцент на Факултетот за технолошки науки при 

УНИВЕРЗИТЕТ ,,MAJKA ТЕРЕЗА”во Скопје 

 

 

ИЗЈВУВАМ ДЕКА СУМ СОГЛАСЕН/НА да учествувам во изведување на 

настава на студиска програма, Агроинженерство на прв циклус - стручни студии на 

предметите: 

- Преработка на овошје и зеленчук 

- Ботаника  

- Генетика и селекција на семе и саден материјал   

- Основи на растително производство 

- Нови технологии во растително производство 

- Градинарство 

- Лозарство и овоштарство 

- Специјално овоштарство и лозарство 

- Украсни растенија 

 

 

 

 

 

 

        Изјавил 

 

       ________________________ 

                               Доц.д-р Даниела Димовска     

 

 

 

 

 

http://www.unt.edu.mk/


 
Adresa Rektorati: 12 Udarna Brigada 2а/kati VII, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë, www.unt.edu.mk 

 

 
 
 

162 
 

Врз основа на членот 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги 

поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии ја давам 

следнава  

 

ИЗЈАВА 

од д-р Стојмир Стојановски , вработен во Хидрометеоролошкиот завод  во Охрид и 

насловен професор на ------------------------------------------ при УНИВЕРЗИТЕТ ,,------------

----”во Битола 

ИЗЈАВУВАМ ДЕКА СУМ СОГЛАСЕН/НА да учествувам во изведување на настава 

на студиска програма, Агроинженерство на прв циклус - стручни студии на предметите: 

 

- Анатомија и физиологија на домашни животни 

- Зоохигиена и благосостојба на животни 

- Исхрана на домашни животни 

- Технологија на анимални производи 

- Рибарство и пчеларство 

- Ловство 

- Живинарство. 

 

 

 

 

 

        Изјавил 

       _______________________ 

                              д-р Стојмир Стојановски 
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Врз основа на членот 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги 

поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии ја 

давам следнава  

 

ИЗЈАВА 

од доц. д-р Олга Поповска, доцент на Факултетот за технолошки науки при 

УНИВЕРЗИТЕТ ,,MAJKA ТЕРЕЗА”во Скопје 

 

ИЗЈАВУВАМ ДЕКА СУМ СОГЛАСЕН/НА да учествувам во изведување на 

настава на студиска програма, Агроинженерство на прв циклус - стручни студии на 

предметите: 

- Хемија 

- Екологија 

- Основи на Биохемија 

 

 

      

 

        

          Изјавил 

 

       _______________________ 

                               Доц.д-р Олга Поповска 
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ПРИЛОГ 4 

 

Куси биографии за Наставниот Кадар 
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Прилог бр.4 

 

 

 

 

Appendix 4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

Data for the instructors who teach in the first, second and third cycle of studies and 

mentors of doctoral  thesis 

 

1. Име и презиме 

Name and surname 

 

Сани Демри 

 

2. Дата на раѓање 

Date of birth 

 

 

3. Степен на 

образование 

Degree of education 

 

VIII 

4. Наслов на научниот 

степен 

Title of the scientific 

degree 

Доктор на природно-математички науки (хемија) 

Doctor in natural-mathematical sciences (chemistry) 

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал 

со научен степен 

 

Образование 

Education 

Година 

Year 

Институција 

Institution 

Дипломски 

студии 

BSc 

1996 
Технички Универзитет во 

Истанбул, Турција 

Istanbul Technical 

University, Istanbul (Turkey) 
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Where and when 

he/she finished their 

education and 

acquired the 

scientific degree 

Магистерски 

студии 

MSc 

2007 
ПМФ-УКИМ 

Ss. Cyril and Methodius 

University, Skopje 

Докторски 

студии 

PhD 

2012 
ПМФ-УКИМ 

Ss. Cyril and Methodius 

University, Skopje 

6. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистер 

 

Area, field and 

branch of the 

Master’s degree 

Подрачје 

Field 

Поле 

Area  

Област 

Discipline 

Природни Науки 

(1) 

 

Natural Sciences 

(1)  

 

хемија (1.2) 

chemistry (1.2)  

 

10700 хемија 

10700 chemistry 

 

 

7. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

 

Area, field and 

branch of the 

Doctoral degree 

Подрачје 

Field 

Поле 

Area  

Област 

Discipline 

Природни Науки 

(1) 

 

Natural Sciences 

(1)  

 

хемија (1.2) 

 

chemistry (1.2)  

10700 хемија 

10700 chemistry 

 

8. Доколку е во 

работен однос да се 

наведе 

институцијата каде 

работи и звањето во 

кое е избран и во 

која област 

 

If he/she is employed 

specify the institution  

Институција 

Institution 

 

Звање во кое е избран и област 

Title and  field in which he/she is 

appointed 

Универзитет „Мајка Тереза“ 

 

 

“Mother Teresa” University 

 

доцент по хемија 

 

Assistant Professor in chemistry  
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where he/she works, 

the title and the field 

 

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

циклус на студии 

List of courses that the teacher delivers separately in the first, the second and the third cycle of 

studies 

 

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

List of courses that the teacher delivers in the first cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на 

предметот 

Course Title 

 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

1. Физичка хемија  Факултет за технолошки науки, Универзитет „Мајка 

Тереза“ 

 

Faculty of technological sciences, “Mother Teresa” 

University 

2.   

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

List of courses that the teacher delivers in the second cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на 

предметот 

Course Title 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

 

1.   
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9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

List of  courses that the teacher delivers in third cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на 

предметот 

Course Title 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

1.  

 

 

2.  

 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

Selected results from the last five years 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Relevant printed scientific works  (to five) 

Бр./N

o. 

Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. Stojkovikj S., 

Najdoski M., 

Koleva V., 

Demiri S 

Ibraimi  

Preparation of electrochromic thin films 

by transformation of manganese(II) 

carbonate   

JOURNAL OF 

PHYSICS AND 

CHEMISTRY OF 

SOLIDS, vol.74, 

pp.1433-1438, 2013. 

2. 
Najdoski M., 

Koleva V., 

Demiri S 

Chemical bath deposition and 

characterization of electrochromic thin 

films of sodium vanadium bronzes 

MATERIALS 

RESEARCH 

BULLETIN, vol.47, 

pp.737-743, 2012 

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

Participation in scientific-research, national and international projects (up to five) 
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Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1.    

2    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Published books in the last five years (up to five) 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

 

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

Printed professional  works in the last five years (up to five) 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1.    

2.  

 

  

3.  
 

 

4.  
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5.  
 

 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Mentorship of undergraduate, master and doctoral studies 

11.1. Дипломски трудови 

Undergraduatediploma work  

>5 

11.2. Магистерски трудови 

Master thesis works  

 

11.3. Докторски трудоци 

Doctoral dissertations  

 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет 

години 

For mentors  of doctoral works selected results  from  the last four/five years 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 

години 

 

Proof of printed scientific - research works in international  scientific journals or 

international scientific publications  in the specific field  (up to six) in the last five years 

 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. Види ги 

трудовите  во 

10.1 

 

Трудовите се дадени во 

10.1 

 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
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Proof of printed scientific - research works in international  scientific journals or 

international scientific publications  in the specific field  (up to six) in the last five years 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. Stojkovikj S., 

Najdoski M., 

Koleva V., 

Demiri S 

"Preparation of 

electrochromic thin films by 

transformation of 

manganese(II) carbonate" 

JOURNAL OF PHYSICS 

AND CHEMISTRY OF 

SOLIDS, vol.74, pp.1433-

1438, 2013 

 2. 
Najdoski M., 

Koleva V., 

Demiri S., 

Stojkovikj S 

"A simple chemical method 

for deposition of 

electrochromic potassium 

manganese oxide hydrate 

thin films 

MATERIALS RESEARCH 

BULLETIN, vol.47, pp.2239-

2244, 2012 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Proof of at least three participations in international conferences in the last four years 

Бр./N

o. 

Автори 

Authors 

Наслов на трудот 

Title of the paper 

Меѓун. 

собир/Конференција/Година 

International  

assembly/Conference/Year 

1.   Science and Applications of Thin 

Films, Conference & Exhibition 

(SATF 2014) 

2.   NanoTR-11, ODTÜ/ANKARA, 

Haziran 2015 

3. S. Demiri, S. 

Aliu, A. 

Hamidi, O. 

Popovska 

Implementing new 

approaches in chemistry 

teaching methods 

TSD, 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 
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Appendix 4  

Data for the instructors who teach in the first, second and third cycle of studies and 

mentors of doctoral  thesis 

 

1. Име и презиме 

Name and surname 

 

Сузана Алиу 

 

2. Дата на раѓање 

Date of birth 

 

21.05.1963 

3. Степен на 

образование 

Degree of education 

 

VIII 

4. Наслов на научниот 

степен 

Title of the scientific 

degree 

Доктор на природно-математички науки (хемија) 

Doctor in natural-mathematical sciences (chemistry) 

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал 

со научен степен 

 

Where and when 

he/she finished their 

education and 

acquired the 

scientific degree 

Образование 

Education 

Година 

Year 

Институција 

Institution 

Дипломски 

студии 

BSc 

1987 
ПМФ-отсек за хемија на 

Универзитетот на 

Приштина, во Приштина 

FNSM-Department of 

chemistry in Prishtina  

Магистерски 

студии 

1991 
ПМФ-отсек за хемија во 

областа теоретска и 
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MSc физичка-органска хемија, 

на Универзитетот во Загреб 

FNSM-Department of 

chemistry theoretical and 

physical and organic 

chemistry, University in 

Zagreb 

Докторски 

студии 

PhD 

2004 
ПМФ-отсек за хемија на 

Универзитетот во 

Приштина 

FNSM-Department of 

chemistry in Prishtina 

6. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистер 

 

Area, field and 

branch of the 

Master’s degree 

Подрачје 

Field 

Поле 

Area  

Област 

Discipline 

Природни Науки 

(1) 

 

Natural Sciences 

(1)  

 

хемија (1.2) 

chemistry (1.2)  

 

10700 хемија 

10700 chemistry 

 

 

7. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

 

Area, field and 

branch of the 

Doctoral degree 

Подрачје 

Field 

Поле 

Area  

Област 

Discipline 

Природни Науки 

(1) 

 

Natural Sciences 

(1)  

 

хемија (1.2) 

 

chemistry (1.2)  

10700 хемија 

10700 chemistry 

 

8. Доколку е во 

работен однос да се 

наведе 

институцијата каде 

работи и звањето во 

Институција 

Institution 

 

Звање во кое е избран и област 

Title and  field in which he/she is 

appointed 

Универзитет „Мајка Тереза“ 

 

“Mother Teresa” University 

Вонреден Професор по хемија 

 

Associate Professor in chemistry  
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кое е избран и во 

која област 

 

If he/she is employed 

specify the institution  

where he/she works, 

the title and the field 

 

 

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

циклус на студии 

List of courses that the teacher delivers separately in the first, the second and the third cycle of 

studies 

 

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

List of courses that the teacher delivers in the first cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на 

предметот 

Course Title 

 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

1. Општа и неорганска 

хемија 

General and inorganic 

chemistry  

Факултет за технолошки науки, Универзитет „Мајка 

Тереза“ 

 

Faculty of technological sciences, “Mother Teresa” 

University 

2. Органска хемија 

 

Organic chemistry  

Факултет за технолошки науки, Универзитет „Мајка 

Тереза“ 

 

Faculty of technological sciences, “Mother Teresa” 

University 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
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List of courses that the teacher delivers in the second cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на 

предметот 

Course Title 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

 

1.   

   
 

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

List of  courses that the teacher delivers in third cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на 

предметот 

Course Title 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

1.  

 

 

2.  

 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

Selected results from the last five years 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Relevant printed scientific works  (to five) 

Бр./N

o. 

Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. Suzana Aliu, 

Agni Aliu, 

Lumturije 

Selmani, 

“Physico chemical Parameters in Water 

River That Pour in Lake Ohrid and in 

Lakeshore of Lake Ohrid – Low, 

Economic and Social Aspectc”.   

Elsevier. Procedia 

Social and Behavioral 

Sciences Vol.19 

pp.499 – 503. 2011. 
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Behije 

Ibraimi  

2. 
   

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

Participation in scientific-research, national and international projects (up to five) 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1.    

2    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Published books in the last five years (up to five) 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

 

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

Printed professional  works in the last five years (up to five) 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 
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1.    

2.  

 

  

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Mentorship of undergraduate, master and doctoral studies 

11.1. Дипломски трудови 

Undergraduatediploma work  

>5 

11.2. Магистерски трудови 

Master thesis works  

 

11.3. Докторски трудоци 

Doctoral dissertations  

 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет 

години 

For mentors  of doctoral works selected results  from  the last four/five years 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 

години 

 

Proof of printed scientific - research works in international  scientific journals or 

international scientific publications  in the specific field  (up to six) in the last five years 

 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 
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1. Види ги 

трудовите  во 

10.1 

 

Трудовите се дадени во 

10.1 

 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

 

Proof of printed scientific - research works in international  scientific journals or 

international scientific publications  in the specific field  (up to six) in the last five years 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. Flakrim 

Aliu.Zehra 

Hajrullai, 

Suzana Aliu: 

 Determination of the 

concentration of 

organoclorines pesticides in 

Lake Ohrid Fish 

Salmothimus Ohridanus, 

Journal of Hygienic 

Engineering and Design 

(JHED) Vol 14 . pp. 32 – 36. 

ISSN 1857- 8489.UDC 

639.312:597 

.552.51]:632.95.028 (497.771). 

2016 

 2. 
   

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Proof of at least three participations in international conferences in the last four years 

Бр./N

o. 

Автори 

Authors 

Наслов на трудот 

Title of the paper 

Меѓун. 

собир/Конференција/Година 

International  

assembly/Conference/Year 

1. Suzana Aliu, 

Flakrim Aliu, 

Anila Zhuta, 

Xhezair Idrizi  

“Nutrient pollution of 

River Drini i Zi, 

Necessary sources and 

measures mass for 

protection of this river” 

The 2nd International Symposium 

on Kaz Mountains (Mount Ida) 

and Edremit- Human-Environment 

Interactions Human-Environment 

Interactions and Ecology of 
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Mountain Ecosystems Edremit-

Turkey, on 3 - 5 May, 2013. 

2. Suzana Aliu, 

Agran Halimi , 

Flakrim Aliu, & 

Anila Zhuta 

 Determination of control 

parameters of land and 

economic development of 

the   region of Struga 

Int’l Journal of Arts & Sciences 

(IJAS) Conference 2014Wiena - 

Austria  April 06.04.2014 

3. Flakrim Aliu. 

Zehra Hajrullai. 

Suzana Aliu 

Determination of the 

concentration of 

organoclorines pesticides 

in Lake Ohrid Fish 

Salmothimus Ohridanus 

 

NUTRICON 2015 Conference 

Прилог бр.4 
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Appendix 4  

Data for the instructors who teach in the first, second and third cycle of studies and 

mentors of doctoral  thesis 

 

1. Име и презиме 

Name and surname 

 

Африм Хамиди 

 

2. Дата на раѓање 

Date of birth 

 

17.05.1974 

3. Степен на 

образование 

Degree of education 

 

VIII 

4. Наслов на научниот 

степен 

Title of the scientific 

degree 

Доктор на Безбедноста на Храна 

Doctor in safety in food 

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал 

со научен степен 

 

Where and when 

he/she finished their 

education and 

acquired the 

scientific degree 

Образование 

Education 

Година 

Year 

Институција 

Institution 

Дипломски 

студии 

BSc 

1997 
Ветеринарниот Факултет 

во Тирана  

Faculty of Veterinary in 

Tirana 

Магистерски 

студии 

MSc 

2001 
Универзитетот за 

Ветеринарна Медицина во 

Виена  
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University for Veterinary 

Medicine in Vienna  

Докторски 

студии 

PhD 

2005 
Универзитет во Берлин  

University in Berlin 

6. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистер 

 

Area, field and 

branch of the 

Master’s degree 

Подрачје 

Field 

Поле 

Area  

Област 

Discipline 

Ветеринарна 

медицина (1) 

 

Ветеринарна 

Медицина (1)  

 

Ветеринарна 

медицина (1.2) 

Veterinary medicine 

(1.2)  

 

40734 ветеринарна 

медицина 

40734 veterinary medicine 

 

 

7. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

 

Area, field and 

branch of the 

Doctoral degree 

Подрачје 

Field 

Поле 

Area  

Област 

Discipline 

Технологија на 

месо (1) 

 

 

Технологија на месо 

(1.2) 

 

 

22103 технологија на месо 

22103 technology of meet 

08. Доколку е во 

работен однос да се 

наведе 

институцијата каде 

работи и звањето во 

кое е избран и во 

која област 

 

If he/she is employed 

specify the institution  

where he/she works, 

the title and the field 

Институција 

Institution 

 

Звање во кое е избран и област 

Title and  field in which he/she is 

appointed 

Универзитет „Мајка Тереза“ 

 

 

“Mother Teresa” University 

 

Вонреден професор 

 

Associate Professor  
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9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот 

циклус на студии 

List of courses that the teacher delivers separately in the first, the second and the third cycle of 

studies 

 

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

List of courses that the teacher delivers in the first cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на 

предметот 

Course Title 

 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

1. Развој на производ 

Development of the 

product  

Факултет за технолошки науки, Универзитет „Мајка 

Тереза“ 

 

Faculty of technological sciences, “Mother Teresa” 

University 

2.   

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

List of courses that the teacher delivers in the second cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на 

предметот 

Course Title 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

 

1.   
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9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

List of  courses that the teacher delivers in third cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на 

предметот 

Course Title 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

1.  

 

 

2.  

 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

Selected results from the last five years 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Relevant printed scientific works  (to five) 

Бр./N

o. 

Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. Mentor 

Alishani, 

Kurtesh 

Sherifi, Agim 

Rexhepi, 

Afrim 

Hamidi, 

Maria Teresa 

Armua 

Fernandez, 

Felix Grimm 

, Daniel 

Hegglin, 

Peter 

Deplazes 

The impact of socicultural factors on 

transmission of Taenia spp. and 

Echinococcus granulosus. 

Parasitology, Vol 144 

(Issue 13), 1736-1742, 

Cambridge press 

2. 
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10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Participation in scientific-research, national and international projects (up to five) 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1.    

2    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Published books in the last five years (up to five) 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

 

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

Printed professional  works in the last five years (up to five) 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1.    

2.    
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3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Mentorship of undergraduate, master and doctoral studies 

11.1. Дипломски трудови 

Undergraduatediploma work  

>5 

11.2. Магистерски трудови 

Master thesis works  

 

11.3. Докторски трудоци 

Doctoral dissertations  

 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет 

години 

For mentors  of doctoral works selected results  from  the last four/five years 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 

години 

 

Proof of printed scientific - research works in international  scientific journals or 

international scientific publications  in the specific field  (up to six) in the last five years 

 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. Види ги 

трудовите  во 

10.1 

 

Трудовите се дадени во 

10.1 
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12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

 

Proof of printed scientific - research works in international  scientific journals or 

international scientific publications  in the specific field  (up to six) in the last five years 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. Driton 

Sylejmani, 

Arben Musliu, 

Naser 

Ramadani, 

Olivier 

Sparagano, 

Afrim Hamidi 

Association between the 

level of Bio-security and 

occurrence of Dermanyssus 

gallinae and Salmonella spp. 

in layer farms 

Avian Diseases 60 (2); 454-

459 

 2. Afrim Hamidi, 

Dorte 

Lüschow, 

David George, 

Kurtesh 

Sherifi, 

Olivier 

Sparagano, 

Hafez 

Mohamed 

Hafez, Driton 

Sylejmani 

Fowl-pox virus outbreaks in 

Kosovan layer flocks: an 

evidence of vaccination 

failure 

Veterinaria, Vol 65 (2). 55-58 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Proof of at least three participations in international conferences in the last four years 

Бр./N

o. 

Автори 

Authors 

Наслов на трудот 

Title of the paper 

Меѓун. 

собир/Конференција/Година 

International  

assembly/Conference/Year 
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1. O. Popovska, S. 

Demiri, S. Aliu, 

A. Hamidi, A. 

Pollozhani 

Analysis of essential oil 

isolated from rosemary 

Nutricon, 2017 

2. Hamidi A, 

Sylejmani D, 

Robaj A, Goga 

I, Aydin A, 

Bisha B 

  Neural Form of 

Listeriosis in Kosovo. S. 

219. 58. 

Arbeitstagung des Arbeitsgebietes 

Lebensmittelhygiene, 2017 

3. S. Demiri, S. 

Aliu, A. 

Hamidi, O. 

Popovska 

Implementing new 

approaches in chemistry 

teaching methods 

TSD, 2017 
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од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

http://www.unt.edu.mk/


 
Adresa Rektorati: 12 Udarna Brigada 2а/kati VII, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë, www.unt.edu.mk 

 

 
 
 

188 
 

 

 

 

Appendix 4 

 

Data for the instructors who teach in the first, second and third cycle of studies and 

mentors of doctoral  thesis 

 

1. Име и презиме 

Name and surname 

 

Даниела Димовска 

 

2. Дата на раѓање 

Date of birth 

 

17.06.1974 

3. Степен на 

образование 

Degree of education 

 

VIII 

4. Наслов на 

научниот степен 

Title of the scientific 

degree 

Доктор на Земјоделски науки 

Doctor in agricultural science 

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал 

со научен степен 

 

Where and when 

he/she finished their 

education and 

Образование 

Education 

Година 

Year 

Институција 

Institution 

Дипломски 

студии 

BSc 

1997 Факултет за замјоделство 

Faculty of Agriculture  

Магистерски 

студии 

MSc 

2001 Факултет за замјоделство 

Faculty of Agriculture 
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acquired the 

scientific degree 

Докторски 

студии 

PhD 

2015 Факултет за земјоделски 

науки и храна 

Faculty of Agricultural 

sciences and food 

6. Подрачје, поле и 

област на 

научниот степен 

магистер 

 

Area, field and 

branch of the 

Master’s degree 

Подрачје 

Field 

Поле 

Area  

Област 

Discipline 

Земјоделство (1) 

 

agricultural (1)  

 

Земјоделство (1.2) 

agricultural (1.2)  

 

40102 земјоделско 

инженерство 

40102agricultural 

engineering 

 

 

7. Подрачје, поле и 

област на 

научниот степен 

доктор 

 

Area, field and 

branch of the 

Doctoral degree 

Подрачје 

Field 

Поле 

Area  

Област 

Discipline 

Земјоделство (1) 

agricultural (1) 

 

Земјоделство (1) 

agricultural (1) 

 

40102 земјоделско 

инженерство 

40102agricultural 

engineering 

 

08. Доколку е во 

работен однос да 

се наведе 

институцијата 

каде работи и 

звањето во кое е 

избран и во која 

област 

 

If he/she is employed 

specify the 

Институција 

Institution 

 

Звање во кое е избран и област 

Title and  field in which he/she is 

appointed 

Универзитет „Мајка Тереза“ 

 

 

“Mother Teresa” University 

Доцент 

 

Assistant Professor  
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institution  where 

he/she works, the 

title and the field 

 

 

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

циклус на студии 

List of courses that the teacher delivers separately in the first, the second and the third cycle of 

studies 

 

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

List of courses that the teacher delivers in the first cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на предметот 

Course Title 

 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

1.  Факултет за технолошки науки, Универзитет „Мајка 

Тереза“ 

 

Faculty of technological sciences, “Mother Teresa” 

University 

2.   

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

List of courses that the teacher delivers in the second cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на предметот 

Course Title 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 
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1.   

    

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

List of  courses that the teacher delivers in third cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на предметот 

Course Title 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

1.  

 

 

2.  

 

 

1 Селектирани резултати во последните пет години 

Selected results from the last five years 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Relevant printed scientific works  (to five) 

Бр./N

o. 

Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. 

Todevska 

Daniela, Dimov 

Zoran 

 

 

The influence of the sowing period as 

a factor on some productive 

characteristics on flax– Linum 

usitatissimum L 

 

 

Proceeding of papers 

XXVII Meeting 

“Faculty with 

farmers”, Skopje, 2002 
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2. Dimov Z., 

Cukaliev O., 

Mukaetov D., 

Todevska D.. 

The  influence of  several 

characteristic on  the yield of flax seed- 

Linum usitatissimum L. 

 

Eco Conference, Novi 

Sad (Yugoslavija), 

Novi Sad, 2002 

3. Egumenovski 

P., Dimov 

Z.,Mitrev S., 

Dimovska D, 

Jurtiev 

T,Mihajlov Lj. 

 

The influence of the climatic 

conditions as a factor on some 

quantitative characteristics of 

sunflower in the region of Ovce Pole  

 

Yearbook of the 

Institute for 

Southern Crops, 

Strumica, 2002 

 

4. Daniela 

Dimovska, 

Jovanka 

Kostoska – 

Martinovska. 

 

Possibility for produsing of lufa 

(Luffa sp.)in area of Skopje 

 

Yearbook of the 

Faculty of 

agricultural sciences 

and food, 2008 

 

5. Olga 

Najdenovska, 

Marina 

Stojanova, 

Elizabeta 

Milevska - 

Miskoska, 

Daniela 

Dimovska, 

Simonida 

Ðurić, Josip 

Čolo. 

 

 

Influence of microbiological 

fertilizer in of lettuce and swiss 

chard production.  

 

ECO-

CONFERENCE, 

Novi Sad  2012 

 

6. Spirkovska 

Marijana, 

Jankulovski 

Ljupcho, 

Yield and tehnological quality in 

some Macedonian wheat varieties 

 

BOOK OF 

APSTRACTS , 

INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM FOR 
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Ivanoski 

Milisav, 

Dimovska 

Daniela 

 

AGRICULTURE 

AND FOOD, 12-14 

DECEMBRE 2012, 

Skopje  

 

7. Najdenovska 

Olga, 

Dimovska 

Daniela, 

Kungulovski 

Dzoko,Panche

vska 

Atanasova 

Natalija 

 

THE NOMBER OF 

MICROORGANISMS IN DEPT IN 

ALLUVIAL SOIL IN SKOPJE 

REGION. 

 

BOOK OF 

APSTRACTS , 

INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM FOR 

AGRICULTURE 

AND FOOD, 12-14 

DECEMBRE 2012, 

Skopje  

 

8. Olga 

Najdenovska, 

Snezana 

Djordjevic, 

Elizabeta 

Milevska - 

Miskoska, 

Daniela 

Dimovska, 

Zoran 

Popovski. 

 

Opredelenje lisne površine I broja 

stoma u brokuli koristeči različite 

metode aplikacie mikrobiološkog 

đubriva- Slavol 

 

 

Zemljište I biljka , 

Vol.62, No.1,2013 

 

9. Daniela 

Dimovska, 

Zvezda 

Bogevska, 

Igor Iljovski, 

Marija 

Zdravkovska, 

Dzoko 

Yield and chemical composition of 

cauliflower (Brassica oleracea L. 

var. botritis) cultivated using 

microbiological fertilizer. 

 

VII International  Sc

ientific  Agriculture 

Symposium  "Agros

ym 2016", October 

6-9 
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Kungulovski, 

Natalija 

Atanasova – 

Panchevska 

 

10. Daniela 

Dimovska, 

Zvezda 

Bogevska, 

Igor Iljovski, 

Marija 

Zdravkovska, 

Dzoko 

Kungulovski, 

Natalija 

Atanasova – 

Panchevsk 

Quantitative and chemical traits 

in broccoli (Brassica oleracea 

L.var. italica) grown with the use 

of microbiological fertilizer. 2 nd 

 

 

 

INTERNATIONAL 

BALCKAN 

AGRICULTURE 

CONGRESS 16-18 

May 2017, Book of 

abstracts ;200 

11. Igor Iljovski, 

Zoran Dimov, 

Romina 

Kabranova, Ile 

Canev, 

Daniela 

Dimovska, 

Zlatko Arsov, 

Tatjana 

Prentovich 

Variability of quantitative 

properties in oilseed rape- Brassica 

napus L. depending on the 

quantity, way and time of use of 

certain macro and microelements.  

 

2nd 

INTERNATIONAL 

BALCKAN 

AGRICULTURE 

CONGRESS 16-18 

May.2017, Book of 

abstracts ;199 

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

Participation in scientific-research, national and international projects (up to five)  

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 
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1.    

2    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Published books in the last five years (up to five) 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

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

Printed professional  works in the last five years (up to five) 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1.    

2.  

 

  

3.    

4.    
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5.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Mentorship of undergraduate, master and doctoral studies 

11.1. Дипломски трудови 

Undergraduatediploma 

work  

 

11.2. Магистерски трудови 

Master thesis works  

 

11.3. Докторски трудоци 

Doctoral dissertations  

 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет 

години 

For mentors  of doctoral works selected results  from  the last four/five years 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 

последните пет години 

 

Proof of printed scientific - research works in international  scientific journals or 

international scientific publications  in the specific field  (up to six) in the last five years 

 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. Види ги 

трудовите  во 

10.1 

Трудовите се дадени во 

10.1 

 

http://www.unt.edu.mk/
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12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

 

Proof of printed scientific - research works in international  scientific journals or 

international scientific publications  in the specific field  (up to six) in the last five years 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. Selamovska 

Ana, Miskoska-

Milevska 

Elizabeta, Najde

novska 

Olga, Dimovska 

Daniela 

Autohtone sorte kruške 

zapadnog regiona 

Republike Makedonije 

Acta agriculturae Serbica 

2014, vol. 19, br. 37, str. 47-

60 

 

 2. ELIZABETA 

MISKOSKA-

MILEVSKA, 

OLGA 

NAJDENOVSK

A, ZORAN T. 

POPOVSKI, 

DANIELA 

DIMOVSKA 

The influence of the 

microbiological fertilizer 

– Slavol on cauliflower 

growth 

Romanian Biotechnological 

Letters, 2017 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Proof of at least three participations in international conferences in the last four years 

Бр./N

o. 

Автори 

Authors 

Наслов на трудот 

Title of the paper 

Меѓун. 

собир/Конференција/Година 

International  

assembly/Conference/Year 

http://www.unt.edu.mk/
http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=148075
http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=148075
http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=134993
http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=134993
http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=134993
http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=105574
http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=105574
http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=105574
http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=148076
http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=148076
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1. Dz. Kungulovski, 

N.Atanasova-

Pancevska, 

D.Dimovska 

 

Impact of 

microbiological 

fertilizers on soil 

mikrobiota 

10th Balkan congress of 

microbiology, November 16th -

18th, 2017 

2. Rukie Agic, 

Marija 

Zdravkovska, 

Gordana 

Popsimonova, 

Daniela Dimovska, 

Zvezda Bogevska, 

Margarita 

Davitkovska 

  

  

 Yeald and 

chemical composition 

of beet (Beta vulgaris 

ssp.esculenta L.) 

grown using microbial 

fertilizers 

Organic agriculture for 

agrobiodiversity preservation 

3rd International Conference 

Agrobiodiversity , Novi Sad , 

Serbia 1-3 June 2017 

3. Daniela Dimovska 

, Zvezda 

Bogevska, Igor 

Iljovski, Marija 

Zdravkovska, 

Dzoko 

Kungulovski, 

Natalia Atanasova 

–Pancevska 

 

Impact of Slavol 

microbiological 

fertilizer on soil 

microorganisms 

during cauliflower 

(Brassica oleracea L. 

var. botrytis) growth 

VIII International Scientific 

Agriculture Symposium, 

Jahorina, October 05-08, 2017. 

Book of proceedings, 340-345 

Прилог бр.2 

 

 

Appendix 2 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

Data for the instructors who teach in the first, second and third cycle of studies and 

mentors of doctoral  thesis 

 

1. Име и презиме 

Name and surname 

 

Бистра Неткова 

2. Дата на раѓање 

Date of birth 

 

 

3. Степен на 

образование 

Degree of education 

 

VIII 

4. Наслов на научниот 

степен 

Title of the scientific 

degree 

Доктор по право 

Doctor in law  

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал 

со научен степен 

 

Where and when 

he/she finished their 

education and 

Образование 

Education 

Година 

Year 

Институција 

Institution 

Дипломски 

студии 

BSc 

2000 
Правен Факултет, УКИМ 

Baschelor of Science in Law 

Faculty: Faculty of Law Ss. 

"Cyril and Methodius" 

University, Skopje 

http://www.unt.edu.mk/
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acquired the 

scientific degree 

Магистерски 

студии 

MSc 

2001 
Правен факултет 

Ријксунивеситеит 

Гронинген, Гронинген, 

Холандија  

Faculty of Law 

Rijksunivesiteit Groningen, 

Groningen, the Netherlands 

 

Докторски 

студии 

PhD 

2007 
Правен факултет 

Ријксунивеситеит 

Гронинген, Гронинген, 

Холандија  

Faculty of Law 

Rijksunivesiteit Groningen, 

Groningen, the Netherlands 

6. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистер 

 

Area, field and 

branch of the 

Master’s degree 

Подрачје 

Field 

Поле 

Area  

Област 

Discipline 

Право 

Law 

 

Право 

Law 

 

Меѓународно право и 

меѓународни организации 

International Law and 

International Organizations 

7. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

 

Area, field and 

branch of the 

Doctoral degree 

Подрачје 

Field 

Поле 

Area  

Област 

Discipline 

Право 

Law 

 

Право 

Law 

 

Меѓународното право и 

човековите права и 

трговијата со луѓе 

International Law and 

Human Rights and 

Trafficking in Human Beings 

08. Доколку е во 

работен однос да се 

наведе 

институцијата каде 

Институција 

Institution 

Звање во кое е избран и област 

Title and  field in which he/she is 

appointed 

http://www.unt.edu.mk/
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работи и звањето во 

кое е избран и во 

која област 

 

If he/she is employed 

specify the institution  

where he/she works, 

the title and the field 

 

 

Универзитет „Мајка Тереза“ 

 

 

“Mother Teresa” University 

 

 

 

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

циклус на студии 

List of courses that the teacher delivers separately in the first, the second and the third cycle of 

studies 

 

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

List of courses that the teacher delivers in the first cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на 

предметот 

Course Title 

 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

1. Globalization and 

intercultural 

communication 

Глобализација и  

интеркултурална 

комуникација 

Факултет за технолошки науки, Универзитет „Мајка 

Тереза“ 

 

Faculty of technological sciences, “Mother Teresa” 

University 

2.   

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

List of courses that the teacher delivers in the second cycle of studies 

http://www.unt.edu.mk/
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Бр./N

o. 

Наслов на 

предметот 

Course Title 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

 

1.   

   
 

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

List of  courses that the teacher delivers in third cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на 

предметот 

Course Title 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

1.  

 

 

2.  

 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

Selected results from the last five years 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Relevant printed scientific works  (to five) 

Бр./N

o. 

Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. 

Ismail Zejneli 

and Bistra 

Netkova 

Human Rights of Victims of Trafficking 

and their Protection by the Criminal 

Law and Law on Criminal Procedure in 

R.Macedonia.  

In Un percorso di 

studio sui diritti 

umani, pp. 13. 

Bergamo University, 

Prishtina, 2008; 

Bergamo-2010;, 10 / 

http://www.unt.edu.mk/
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2011. ISBN 978-88-

6642-020-0. 

2. 

Неткова 

Бистра. 

Заштита на правата на малцинствата 

во правната рамка на Европската 

унија и нивната имплементација во 

Република Македонија.  

In Европските 

стандарди за 

човековите права и 

нивната 

имплементација во 

правниот систем на 

Република 

Македонија: зборник 

од научната расправа 

одржана во Скопје на 

18 ноември 2008 год., 

pp. 231-244. МАНУ, 

Скопје, 2009. 

3. 

Неткова 

Бистра и 

други 

Организиран криминал: правни 

аспекти 

Универзитет на 

Југоисточна Европа, 

Тетово, 10 / 2008. 

ISBN 978-608-4503-

11-8. 

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

Participation in scientific-research, national and international projects (up to five) 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1.    

2    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Published books in the last five years (up to five) 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. 
   

http://www.unt.edu.mk/
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2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

 

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

Printed professional  works in the last five years (up to five) 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1.    

2.  

 

  

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Mentorship of undergraduate, master and doctoral studies 

11.1. Дипломски трудови 

Undergraduatediploma work  

 

11.2. Магистерски трудови 

Master thesis works  

 

11.3. Докторски трудоци 

Doctoral dissertations  

 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет 

години 

For mentors  of doctoral works selected results  from  the last four/five years 

http://www.unt.edu.mk/
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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 

 

Proof of printed scientific - research works in international  scientific journals or 

international scientific publications  in the specific field  (up to six) in the last five years 

 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1.  

 

  

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

 

Proof of printed scientific - research works in international  scientific journals or 

international scientific publications  in the specific field  (up to six) in the last five years 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. 
   

 2. 
   

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Proof of at least three participations in international conferences in the last four years 

Бр./N

o. 

Автори 

Authors 

Наслов на трудот 

Title of the paper 

Меѓун. 

собир/Конференција/Година 

International  

assembly/Conference/Year 

http://www.unt.edu.mk/
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1.    

2.    

3.    
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Прилог бр.4 

 

 

Appendix 4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

Data for the instructors who teach in the first, second and third cycle of studies and 

mentors of doctoral  thesis 

 

1. Име и презиме 

Name and surname 

 

Олга Поповска 

 

2. Дата на раѓање 

Date of birth 

 

02.03.1986 

3. Степен на 

образование 

Degree of education 

 

VIII 

4. Наслов на 

научниот степен 

Title of the scientific 

degree 

Доктор на техничко-технолошки науки (фармацевтска 

технологија)  

Doctor in technical-technological sciences (pharmaceutical technology) 

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал 

со научен степен 

 

Образование 

Education 

Година 

Year 

Институција 

Institution 

Дипломски 

студии 

BSc 

2008 Природно-математички 

факултет, УКИМ 

Faculty of Natural and 

mathematical sciences, Ss. 
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Where and when 

he/she finished their 

education and 

acquired the 

scientific degree 

Cyril and Methodius 

University 

Магистерски 

студии 

MSc 

2011 Природно-математички 

факултет, УКИМ 

Faculty of Natural Sciences 

and Mathematics, Ss. Cyril 

and Methodius University 

Докторски 

студии 

PhD 

2017 Технолошко-металуршки 

факултет, УКИМ 

Faculty of technological 

sciences and metallurgy,  

St. Cyril and Methodius 

University 

6. Подрачје, поле и 

област на 

научниот степен 

магистер 

 

Area, field and 

branch of the 

Master’s degree 

Подрачје 

Field 

Поле 

Area  

Област 

Discipline 

хемија (1) 

 

chemistry (1)  

 

хемија (1.2) 

chemistry (1.2)  

 

10700 хемија 

10700 chemistry   

 

7. Подрачје, поле и 

област на 

научниот степен 

доктор 

 

Area, field and 

branch of the 

Doctoral degree 

Подрачје 

Field 

Поле 

Area  

Област 

Discipline 

Фармацевтска 

технологија (1) 

 

Pharmaceutical 

technology (1)  

 

Фармацевтска 

технологија (1) 

 

Pharmaceutical 

technology (1)  

 

Фармацевтска 

технологија  

 

Pharmaceutical technology  

 

08. Институција Звање во кое е избран и област 

http://www.unt.edu.mk/
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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 

 

If he/she is employed 

specify the 

institution  where 

he/she works, the 

title and the field 

 

Institution 

 

Title and  field in which he/she is 

appointed 

Универзитет „Мајка 

Тереза“ 

 

 

“Mother Teresa” University 

 

Доцент 

Аналитичка хемија (10702) 

 

 

Assistant professor 

Analytical chemistry (10702) 

 

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

циклус на студии 

List of courses that the teacher delivers separately in the first, the second and the third cycle of 

studies 

 

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

List of courses that the teacher delivers in the first cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на 

предметот 

Course Title 

 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

1. Аналитичка хемија Факултет за технолошки науки, Универзитет 

„Мајка Тереза“ 

 

http://www.unt.edu.mk/
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Faculty of technological sciences, “Mother Teresa” 

University 

2.   

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

List of courses that the teacher delivers in the second cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на 

предметот 

Course Title 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

 

1.   

    

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

List of  courses that the teacher delivers in third cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на 

предметот 

Course Title 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

1.  

 

 

2.  

 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

Selected results from the last five years 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Relevant printed scientific works  (to five) 

http://www.unt.edu.mk/


 
Adresa Rektorati: 12 Udarna Brigada 2а/kati VII, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë, www.unt.edu.mk 

 

 
 
 

210 
 

 

Бр./N

o. 

Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. O. 

Popovska, Z. 

Kavrakovski

, V. 

Rafajlovska 

A RP-HPLC method for the 

determination of ketoconazole in 

pharmaceutical dosage forms 

Curr. Pharm. Anal. 

13:505–511 (2017)  

2.    

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

Participation in scientific-research, national and international projects (up to five)  

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1.    

2    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Published books in the last five years (up to five) 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1.    

2.    

3.    

4.    

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

Printed professional  works in the last five years (up to five) 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1.    

2.  

 

  

3.    

4.    

5.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Mentorship of undergraduate, master and doctoral studies 

11.1. Дипломски трудови 

Undergraduatediploma 

work  

 

11.2. Магистерски трудови 

Master thesis works  

 

11.3. Докторски трудоци 

Doctoral dissertations  

 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет 

години 

For mentors  of doctoral works selected results  from  the last four/five years 
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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 

 

Proof of printed scientific - research works in international  scientific journals or 

international scientific publications  in the specific field  (up to six) in the last five years 

 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. Види ги 

трудовите  

во 10.1 

 

Трудовите се дадени во 

10.1 

 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

 

Proof of printed scientific - research works in international  scientific journals or 

international scientific publications  in the specific field  (up to six) in the last five years 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. O. Popovska, 

Z. 

Kavrakovski, 

V. 

Rafajlovska 

A RP-HPLC method for 

the determination of 

ketoconazole in 

pharmaceutical dosage 

forms 

Curr. Pharm. Anal. 13:505–

511 (2017)  

 2. O. Popovska, 

Z. 

Kavrakovski, 

V. 

Rafajlovska 

Development and 

validation of UV 

spectroscopic method for 

determination of 

ketoconazole in 

Int. J. Pharm. 4: 95–101 

(2014) 
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pharmaceutical 

formulations 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Proof of at least three participations in international conferences in the last four years 

Бр./N

o. 

Автори 

Authors 

Наслов на трудот 

Title of the paper 

Меѓун. 

собир/Конференција/Година 

International  

assembly/Conference/Year 

1. J. Simonovska, 

O. Popovska, 

E. Trajkoska-

Bojadziska, Z. 

Kavrakovski, 

V. Rafajlovska 

Development and 

validation of a Vis 

spectrophotometric 

method for the 

determination of total 

phenolic compounds in 

the red hot chilli pepper 

International Eurasia Pharmacy 

Congress, 3–7 September, 

Erzincan, the Republic of 

Turkey, 2015 

2. O. Popovska, 

Z. 

Kavrakovski, 

V. Rafajlovska 

Development and 

validation of a 

reversed–phased HPLC 

method for the 

determination of 

ketoconazole in 

pharmaceutical 

formulations 

7th Black Sea Basin Conference 

on Analytical Chemistry. 

National Spectroscopy 

Conference, 2015 

3. S. Demiri, S. 

Aliu, A. 

Hamidi, O. 

Popovska 

Implementing new 

approaches in chemistry 

teaching methods 

1st International Conference 

Towards Sustainable 

Development, 2017 
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Прилог бр.2 

 

 

Appendix 2 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

Data for the instructors who teach in the first, second and third cycle of studies and 

mentors of doctoral  thesis 

 

1. Име и презиме 

Name and surname 

 

 

2. Дата на раѓање 

Date of birth 

 

 

3. Степен на 

образование 

Degree of education 

 

VIII 

4. Наслов на научниот 

степен 

Title of the scientific 

degree 

Доктор по  

Doctor in  

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал 

со научен степен 

 

Образование 

Education 

Година 

Year 

Институција 

Institution 

Дипломски 

студии 
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Where and when 

he/she finished their 

education and 

acquired the 

scientific degree 

Магистерски 

студии 

MSc 

 
 

Докторски 

студии 

PhD 

 
 

6. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистер 

 

Area, field and 

branch of the 

Master’s degree 

Подрачје 

Field 

Поле 

Area  

Област 

Discipline 

   

7. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

 

Area, field and 

branch of the 

Doctoral degree 

Подрачје 

Field 

Поле 

Area  

Област 

Discipline 

 

 

  

08. Доколку е во 

работен однос да се 

наведе 

институцијата каде 

работи и звањето во 

кое е избран и во 

која област 

 

If he/she is employed 

specify the institution  

Институција 

Institution 

 

Звање во кое е избран и област 

Title and  field in which he/she is 

appointed 
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where he/she works, 

the title and the field 

 

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

циклус на студии 

List of courses that the teacher delivers separately in the first, the second and the third cycle of 

studies 

 

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

List of courses that the teacher delivers in the first cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на 

предметот 

Course Title 

 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

1.   

2.   

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

List of courses that the teacher delivers in the second cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на 

предметот 

Course Title 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

 

1.   
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9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

List of  courses that the teacher delivers in third cycle of studies 

 

Бр./N

o. 

Наслов на 

предметот 

Course Title 

Студиска програма / Институција 

Study Programme / Institution 

1.  

 

 

2.  

 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

Selected results from the last five years 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Relevant printed scientific works  (to five) 

Бр./N

o. 

Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. 
    

2. 
 .   

3. 
   

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

Participation in scientific-research, national and international projects (up to five) 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1.    
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2    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Published books in the last five years (up to five) 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

 

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

Printed professional  works in the last five years (up to five) 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1.    

2.  

 

  

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
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Mentorship of undergraduate, master and doctoral studies 

11.1. Дипломски трудови 

Undergraduatediploma work  

 

11.2. Магистерски трудови 

Master thesis works  

 

11.3. Докторски трудоци 

Doctoral dissertations  

 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет 

години 

For mentors  of doctoral works selected results  from  the last four/five years 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 

години 

 

Proof of printed scientific - research works in international  scientific journals or 

international scientific publications  in the specific field  (up to six) in the last five years 

 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1.  

 

  

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

 

Proof of printed scientific - research works in international  scientific journals or 

international scientific publications  in the specific field  (up to six) in the last five years 

Бр./No. Автори 

Authors 

Наслов 

Title 

Издавач / Година 

Publisher / Year 

1. 
   

 2. 
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12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Proof of at least three participations in international conferences in the last four years 

Бр./N

o. 

Автори 

Authors 

Наслов на трудот 

Title of the paper 

Меѓун. 

собир/Конференција/Година 

International  

assembly/Conference/Year 

1.    

2.    

3.    
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