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СТУДИСКА ПРОГРАМА – ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА - ФИТОМЕДИЦИНА 

ПРВ СЕМЕСТАР 

Реден 

број 
Предмет 

Фонд на 

часови 
Кредити Наставник 

-задолжителни предмети 

1. Агроклиматологија 4+2 6 Проф. д-р Сребра Илиќ Попова 

2. 
Машини и опрема за заштита 
на растенијата 

4+2 6 Проф. д-р Живко Давчев 

3. Биохемија 4+2 6 
Проф. д-р Зоран Поповски 
Доц. д-р Благица Димитриевска 

-изборни предмети (студентот избира два предмета од листата на ФЗНХ за 1 семестар) 

4.   6  

5.   6  

 Вкупно  30  
 

Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 1 семестар 

Предмет 
Фонд на 
часови 

Кредити Наставник 

Хемија 4+2  6 

Проф. д-р Биљана Петановска 

Илиевска  

Процесна техника 4+2 6 Доц. д-р Иле Цанев 

Статистика 3+2 6 Проф. д-р Драган Ѓошевски 

Развој на хумани ресурси 3+2 6 Проф. д-р Драги Димитриевски 

 

 
 

ВТОР СЕМЕСТАР 

Реден 

број 
Предмет 

Фонд на 

часови 
Кредити Наставник 

-задолжителни предмети 

1. Ботаника 4+3  6 

Проф. д-р Силвана Манасиевска 
Симиќ  

Доц. д-р Елизабета Мискоска 
Милевска 

2. Генетика 4+2  6 

Проф. д-р Цане Стојковски  
Проф. д-р Соња Ивановска 
Доц. д-р Љупчо Јанкуловски 
Доц. д-р Мирјана Јанкуловска 

3. Екологија 3+2 6 Проф.д-р Елизабета Ангелова 

-изборни предмети (студентот избира два предмета од листата на ФЗНХ за 2 семестар) 

4.   6  

5.   6  

Практична настава 

- Практична настава 0+2   

 Вкупно  30  
 

Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 2 семестар 

Предмет 

Фонд 
на 

часови 

Кредити Наставник 

Основи на економија 3+2 6 Проф. д-р Јован Аждерски 

Зоологија 4+2 6 
Проф. д-р Мирче Наумовски 

Доц. д-р Катерина Беличовска 

Агроменаџмент 3+2 6 Доц. д-р Ана Котевска 
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ТРЕТ СЕМЕСТАР 

Реден 

број 
Предмет 

Фонд на 

часови 
Кредити Наставник 

-задолжителни предмети 

1. Педологија 4+2 6 
Проф. д-р Јосиф Митрикески  
Проф. д-р Татјана Миткова 

2. Микробиологија 3+2 6 
Проф. д-р Југослав Зиберовски 

Проф. д-р Олга Најденовска 

3. 
Основи на растителното 
производство  

3+2  6 Доц. д-р Звонко Пацаноски 

-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 3 семестар) 

4.   6  

-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ) 

5.   6  

 Вкупно  30  

 
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 3 семестар 

Предмет 
Фонд на 

часови 
Кредити Наставник 

Економика на земјоделството 3+2 6 Проф. д-р Јован Аждерски 

Модели и анализи во земјоделството 3+2 6 Проф. д-р Ненад Георгиев 

Одгледување цвеќе во заштитен простор 3+2 6 Проф. д-р Стефанка Хаџипецова 

 
 

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР 

Реден 

број 
Предмет 

Фонд на 

часови 
Кредити Наставник 

-задолжителни предмети 

1. Специјално поледелство 3+2 6 Проф. д-р Зоран Димов 

2. Овоштарство и лозарство 4+2 6 
Доц. д-р Тошо Арсов  

Доц. д-р Крум Бошков 

3. Исхрана на растенијата 4+2 6 Проф. д-р Марина Стојанова 

-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 4 семестар) 

4.   6  

-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ) 

5.   6  

Практична настава 

- Практична настава 0+2   

 Вкупно  30  

 
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар 

Предмет 
Фонд на 

часови 
Кредити Наставник 

Аграрна политика 3+2 6 Проф. д-р Драги Димитриевски 

Основи на агромаркетинг 3+2 6 Проф. д-р Ненад Георгиев 

Преработка на овошје и зеленчук 4+2  6 Проф. д-р Љубица Каракашова 

Преработка на полeделски производи 3+2 6 
Проф. д-р Дане Бошев  
Проф. д-р Зоран Димов  

Проф. д-р Татјана Прентовиќ 

Производство  на овошен  саден 
материјал 

3+2 6 Проф. д-р Марјан Кипријановски 
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ПЕТТИ СЕМЕСТАР 

Реден 
број 

Предмет 
Фонд на 
часови 

Кредити Наставник 

-задолжителни предмети 

1. Општа ентомологија 3+2 6 Проф. д-р Станислава Лазаревска 

2. Фитофармација 4+2  6 

Проф. д-р Слободан Банџо 
Проф. д-р Миле Постоловски 

Проф. д-р Раде Русевски 
Доц. д-р Звонко Пацановски 

3. Градинарство 3+2 6 Проф. д-р Гордана Попсимонова 

-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 5 семестар) 

4.   6  

-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ) 

5.   6  
 Вкупно  30  

 

Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар 

Предмет 
Фонд на 
часови 

Кредити Наставник 

Производство на лозов саден материјал 3+2 6 Проф. д-р Петар Христов 

Екоовоштарство  4+2  6 Проф. д-р Марјан Кипријановски  

Еколозарство 4+2  6 Проф. д-р Климе Белески 

Екополеделство  4+2 6 Проф. д-р Татјана Прентовиќ 

Менаџмент на фарми 3+2 6 Проф. д-р Миле Пешевски 

 

ШЕСТИ СЕМЕСТАР 

Реден 

број 
Предмет 

Фонд на 

часови 
Кредити Наставник 

-задолжителни предмети 

1. Специјална ентомологија I 3+2 6 Проф. д-р Миле Постоловски 

2. 
Фитопатологија-

Псеудомикози и микози 
4+2 6 Доц. д-р Билјана Кузмановска 

3. Хербологија 4+2 6 Доц. д-р Звонко Пацаноски 

-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 6 семестар) 

4.   6  

-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ) 

5.   6  

Практична настава 

- Практична настава 0+2   
 Вкупно  30  

 

Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 6 семестар 

Предмет 
Фонд на 
часови 

Кредити Наставник 

Наводнување 3+2 6 
Проф. д-р Ордан Чукалиев  
Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ 

Тревници 4+2 6 Проф. д-р Петре Ивановски 

Планирање и уредување на паркови 3+2 6 Проф. д-р Стефанка Хаџипецова 

Трошоци и калкулации 
3+2 6 

Доц. д-р Александра Мартиновска 

Стојческа 

Пчеларство  и опрашување на овошни 

растенија 
3+2 6 Проф. д-р Хрисула Кипријановска 

Екоградинарство  4+2  6 Проф. д-р Рукие Агич  

Цвеќарство на отворено 3+2 6 Проф. д-р Стефанка Хаџипецова 
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СЕДМИ СЕМЕСТАР 

Реден 
број 

Предмет 
Фонд на 
часови 

Кредити Наставник 

-задолжителни предмети 

1. Специјална ентомологија II 3+2 6 Проф. д-р Миле Постоловски 

2. Фитопатологија-Бактериози 4+2 6 Проф. д-р Раде Русевски 

3. Фитопатологија-Вирози 4+2 6 Проф. д-р Раде Русевски 

-изборни предмети (студентот избира два предмета од листата на ФЗНХ за 7 семестар) 

4.   6  

5.   6  
 Вкупно  30  

 

Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 7 семестар 

Предмет 
Фонд на 

часови 
Кредити Наставник 

Современи генетски методи 4+2 6 
Доц. д-р Љупчо Јанкулоски 
Доц. д-р Мирјана Јанкуловска  

Производство на трпезно грозје 3+2 6 Проф. д-р Крум Бошков 

Лековити и зачински растенија 2+1 6 Проф. д-р Зоран Димов 

Геоматски техники во земјоделството 3+2 6 Проф. д-р Марија Вукелиќ-Шутоска 

Прописи во агроеколошко и органско 

земјоделство 
3+2 6 Проф. д-р Елизабета Ангелова 

Рурален развој 3+2 6 Проф. д-р Јован Аждерски 

ОСМИ СЕМЕСТАР 

Реден 

број 
Предмет 

Фонд на 

часови 
Кредити Наставник 

-задолжителни предмети 

1. Специјална зоологија 3+2 6 
Проф. д-р Станислава Лазаревска  
Проф. д-р Слободан Банџо 

2. 
Интегрална заштита на 
растенијата 

3+2 6 Проф. д-р Миле Постоловски 

3. 

Биолошка борба и 
непестицидни мерки за 
заштита на растенијата 

3+2 6 Проф. д-р Слободан Банџо 

-изборни предмети (студентот избира два предмета од листата на ФЗНХ за 8 семестар) 

4.   6  

5.   6  

Практична настава 

- Практична настава 0+2 -  

Дипломска работа 

- Дипломска работа 0+3 5  

 Вкупно  35  
 

Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 8 семестар 

Предмет 
Фонд на 
часови 

Кредити Наставник 

Селекција на растенијата 4+2 6 Проф. д-р Љубомир Маринковиќ 

Фертиригација 3+2 6 
Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ 
Проф. д-р Ордан Чукалиев 

Маркетинг на земјоделски производи 3+3 6 Проф. д-р Ненад Георгиев 

Берба и постбербени технологии на 

овошје 
3+2 6 Доц. д-р Тошо Арсов 

Стандардизација на зеленчук и цвеќе 3+2 6 Проф. д-р Ѓорѓи Мартиновски 

Обработка и преработка на тутун 3+2 6 Проф. д-р Златко Арсов 



 

СТРУЧНИОТ ОДНОСНО НАУЧНИОТ НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО 
ЗАВРШУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Стручниот, односно научниот назив со кое се стекнуваат студентите по завршување 
на оваа студиска програма е дипломиран земјоделски инженер, студиска програма 
Заштита на растенијата-Фитомедицина. 
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СТУДИСКА ПРОГРАМА 
 

ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА-ФИТОМЕДИЦИНА 
 

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

1. Наслов на наставниот предмет Агроклиматологија 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар Прва година /  

I семестар 
7.  

Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Прпф. д-р Сребра Илиќ Ппппва  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Потребни се општи предзнаења од биологија, географија, 

физика. Пристап до интернет и до стручно-научни 

списанија. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на знаења за појавите кои се случуваат на земјината површина и во горните слоеви од 

атмосферата. Стекнување на знаења за комплексното влијание на меторолошките и климатските 

услови врз живиот свет и врз земјоделското производство. Стекнување на основни вештини 

вештини за изработка на системот на интеракција помеѓу времето и земјоделските култури, 

домашните животни, растителните болести, и корисните и штетните инсекти во екосферата. 

11. Содржина на предметната програма: 
1.Вовед ,Појава и развој на метеорологијата климатологијата и агроклиматологијата 

2. Предмет ,задачи и методи на изстражување на климатологијата и агроклиматологијата 

3.Светска метеоролошка организација 

4.Време и Клима.Метеоролошки елементи и појави.Климатски елементи , фактори и 

модификатори.Меѓународни метеоролошки ознаки 

5.Атмосфера 

6.Влијание на факторите на надворешната средина врз растителните организми 

7.Извори на топлина на земјината површина и за атмосверата.Сончево зрачење 

8.Топлина и Температура. Загревање и ладење на земјината површина и на атмсферата. 

Атмосферско невреме  

9.Значење на сончевото зрачење и температурата за живиот свет 

10.Испарување и влажност на воздухот. Кондезација и сублимацијана водената пара во 

атмосферата. 

11.Магла. Облаци. 

12.Врнежи.Влијание на врнежите врз живиот свет 

13.Воздушен притисок.Воздушни струења во атмосферата.Дејство на ветерот 

14.Агроеколочки услови за презимување на земјоделските култури.Неповолни временски појави 

кои влијаат врз растот и развојот на растенијата 

15.Агроеколочки и нформации за потребите на земјоделството.Климатски карактеристики на 

земјоделските подрачја во Република Македонија 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, 

гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн.. Вежбите ќе бидат аудиториски, 

лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90= 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 часови 
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15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16. Други форми на 

активности 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 

16.3 Домашно учење 70 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
20 

бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. 

Сребра Илиќ Попова 
Агрометеорологија 

со климатологија 
 2001 

2. 

Сребра Илиќ Попова 
Практикум по 

агроклиматологија 
 2003 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. 

Зиков М 

Меторологија и 

климатологија со 

климатски 

промени 

 2005 

2. Penzar I, Penzar Branka Agroklimatologija  2000 

3. Rumul Mirjana Metorologija  2005 

4. Seemann J., Chirkov Y.I., 

Lomas J., Primalut B. 
Agrometorology  1979 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Машини и опрема за заштита на растенијата 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Прва година / 

I семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Прпф.д-р Живкп Давчев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од: Механизација, 

Овоштарство, Лозарство, Градинарство итн... 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за основните карактеристики 

на погонските и приклучните машини , правилна нивна регулација експлоатација, сервис и ремонт. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во проблематиката стекнување на општи познавања од 

земјоделската техника, значење и улога на работните процеси, извршени со земјоделската техника. 

Материјали за изработка на земјоделски машини.Елементи за сврзување и пренос на 

движењеПогонските материјали во земјод-елството (нафта, бензин), материјали за 

подмачкувањеПогонски машини во земјоделството, мотори со внатрешно согорување, 

електромотори, хидромотори.Мотори со внатрешно согорување, изучување на различни 

механизми и уреди.Мотори со внатрешно согорување, ракување и одржување.Трактори 

запознавање, конструктивни карактеристики, начин на ракување и одржување.Експлоатациони 

карактеристики кај тракторите. Изучување на нивните карактеристики, избор на адекватен трактор 

за одредена машна за заштита на растенијатаМашини и апарати за апликација, видови на машини, 

нивна конструкција, значење, начин на употребаРегулација на машини за апликација според 

одредена култура.Ракување и одржување на машини и апарати за заштита на растенијата, 

антикорозивна заштита.Квалитетна апликација интегрална заштита во поединечни работни 

процеси.Одржување, сервис и ремонт на машините за апликација. Експлоатациони карактеристики 

на тракторите и машините за заштита. Теренска настава 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин 

на предавања, одбрана на проектна задача итн. 

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, 

и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90= 180 часови    

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
 

бодови 
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17.3 Активност и учество  бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Проф.д-р Живко 

Давчев 

Машини и 

опрема за 

заштита на 

растенијата 

  

2.     
3.     
4. 

    

5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

6.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Биохемија 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар 
Прва година /  

I семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник 
Прпф. Д-р Зпран Т. Ппппвски 

Доц. Д-р Благица Димитриевска  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од хемија и биологија 

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 пропратени со видео презентации, дебати, гости на предавања, изработка на 

групни проектни задачи 

Вежбите се лабораториски, во најголем дел индивидуални и повремено групни и 

демонстрациони.  

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 65 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 

бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Учество на вежби и предавања над 70% 
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20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Д-р Зоран Т. 

Поповски  

Д-р Благица Р. 

Димитриевска  

Биохемија – 

авторизирана 

скрипта  

ФЗНХ 2007 - 2011 

2. Д-р Зоран Т. 

Поповски  

Д-р Благица Р. 

Димитриевска 

Водич низ 

практична настава 

по биохемија 

ФЗНХ 2007 - 2011 

3. Џекова и сор. Биохемија Форум 2003 

4. 
Божидар Николиќ Биохемија   

Медицинска 

књига - Београд 
1985 

5. David L. Nelson, 

Michael M. Cox 

Lenninger  principles 

of biochemistry 

Freeman & 

Company 
2008 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1.  

 

Biochemistry 

accompanier to 

students  

 

OSU 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

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

1. Наслов на наставниот предмет Хемија 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Прва година /  

I семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Претходни општи предзнаења од неорганска и органска 

хемија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Steknuvawe znaewe za op{ta neorganska i organska hemija Steknuvawe osnovni ve{tini za izveduvawe na reakcii 
od kvalitativna i kvantitativna hemiska analiza  

11. Содржина на предметната програма: Relativna atomska i molekulska masa, struktura na atomot, atomskoto jadro i 
elektronskata obvivka, struktura na elektronskata obvoivka, kvantnomehani~ki model na atomot, кlasifikacija na 
elementite vo periodniot sistem, сtruktura na molekulata,  хemiski vrski i valentnost, хemiska ramnote`a i rastvori, 

рastvori na elektroliti, oksidacija i redukcija, кoloidni sistemi, вodorod i voda, еlementi od XVII, XVI, XV, XIV, i I 
grupa na periodniot sistem. 
Zasaiteni i nezasiteni jaglevodorodi, цikli~ni i aromati~ni jaglevodorodi, хalogeni derivati na jaglevodorodite, 
хidroksidni derivati na jaglevodorodite, alkoholi, fenoli, eteri, аldehidi i ketoni, кarboksilni kiselini, дerivati na 

karboksilni kiselini, esteri, masti, шe}eri, аzotni organski soedinenija, heterocikli~ni soedinenija 
Практична настава: Nomenklatura na neorganskite soedinenija, Kvalitativna analiza na katjonite od I analiti~ka 
grupa, Kvalitativna analiza na katjonite od II analiti~ka grupa, Kvalitativna analiza na katjonite od III analiti~ka 
grupa, Kvalitativna analiza na katjonite od IV analiti~ka grupa, Kvalitativna analiza na katjonite od V analiti~ka 
grupa, Kvalitativna analiza na anjoni, Kvalitativna analiza na anjoni, Volumetriski titracii- neutralizacija, Volumetriski 
titracii- oksidacija i redukcija, Stehiometriski zada~i (koli~estvo supstanca, udeli i gustina), Stehiometriski zada~i za 
koncentracii na rastvorite (koli~inska i masena) i razreduvawe, Kvalitativna hemiska analiza na organski soedinenija 
(alkoholi, fenoli, ketoni i aldehiodi),  Kvalitativna hemiska analiza na organski kiselini (mle~na, vinska, limonska i 
salicilna) 

12. Методи на учење: Интерактивнио предавања подржани со компјутерски и видео презентации со 

активно учество на студентите, преку дискусии, консултации, одбрана на проектни задачи.  

Вежбите по предметот ќе се изведуваат индивидуално во лабораторија со што студентот ќе стекне 

практични вештини за правење на хемиска анализа. Ќе се практикуваат дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90= 180 часови    

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  40 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
 

бодови 

17.3 Активност и учество  бодови 

18. Критериуми за оценување 

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

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 
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од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Prof. d-r Biqana 
Petanovska-Ilievska i 
Doc. d-r Lila Vodeb, 
 

хемија сkripta za 
studentite od 
Fakultetot za 
zemjodelski 
nauki i hrana 

Факултет за 

земјоделски науки 

и храна-Скопје 

 

2011 

2.     
3.     
4. 

    

5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. 
O. Bauer,  

 

Op{ta i, 
neorganska 
hemija 

Земјоделски 
факултет- 
Скопје 

1999g. 

2. 

Skopje, O. Bauer,  Organska hemija 
Земјоделски 
факултет- 
Скопје 

2001g. 

3.     
4.     
5.     
6.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Прва година / 

I семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Дпц. д-р Иле Цанев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од: Механизација, 

Овоштарство, Лозарство,Физика, Градинарство итн... 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за основните карактеристики 

на различните линии на машини за преработка на земјоделски  производи, правилна нивна 

експлоатација, искористување, регулација, сервис и одржување. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед, Линија на машини за преработка на грозје, линија на 

машини за преработка на овошје и зеленчук, Машини и опрема за манипулација, машини и опрема 

за доработка на пчелни производи, внатрешен и надворешен транспорт, линија на машини за 

преработка на тутун, сушари, климатизација и вентилација, линија на машини за манипулирање на 

земјоделски производи, машини за калибрирање, сортитање, пакување и амбалажирање. 

Енергетски биланс, ладилна опрема, (Линија на машини во кланична индустрија) и друго 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин 

на предавања, одбрана на проектна задача итн. 

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, 

и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90= 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
 

бодови 

17.3 Активност и учество  бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен  
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испит 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Доц.д-р Иле цанев Процесна 

техника –

интерна скрипта 

  

2.     
3.     
4. 

    

5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1.     

2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар ПРВА ГОДИНА / 

I СЕМЕСТАР 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  ПРОФ. Д-Р ДРАГАН ДОШЕВСКИ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од МАТЕМАТИКА 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Predmetot ima za cel da gi vovede studentite vo statisti~ki analizi i obrabotka na podatoci 

11. Содржина на предметната програма: 

Voved vo statistika 
Etapi na statisti~ko prou~uvawe 
Statisti~ki serii 
Tabelarno i grafi~ko prika`uvawe na podatoci 
Sredni vrednosti 
Merki na varijacija 
Distribucija na frekvencii 
Osnovi na verojatnost 
Kombinatorika 
Statisti~ko ocenuvawe 
Testirawe na stat.zna~ajnost 
Analiza na varijansa 
Relativni broevi 
Trendovi 
Korelacija i regresija  

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни и индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, 

гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн. 

Вежбите ќе бидат лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и 

консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

Активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
30 

бодови 
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17.3 Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

РЕДОВНО СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВА 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. ДРАГАН ЃОШЕВСКИ СТАТИСТИКА 

ПРАКТИКУМ 

 2005 

2.     
3.     

4. 

    

5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. СЛАВЕ РИСТЕСКИ СТАТИСТИКА 
ЗА БИЗНИС И 
ЕКОНОМИЈА 

ЕКОНОМСКИ 
ФАКУЛТЕТ 

1999 

2.     
3.     
4.     

5.     
6.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Развој на хумани ресурси 
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2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Прва година /  

I семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  Прпф. д-р Драги Димитриевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
-  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Стекнување знаење за значењето на хуманите ресурси во органиацијата и неговот континуиран 

развој.  

 Идентификација на потребата од хуманите ресурси, начините на привлекување на хумани 

ресурси во организацијата, развојот на хуманите ресурси и оценувањето на нивната извршност.  

 Стекнување основни вештини за составување и оценување на пријави  за работа.  

11. Содржина на предметната програма: 

1. Вовед во хумани ресурси. Поим. Значење на развојот на хуманите ресурси на национално ниво. 

Промени во структурата на хуманите ресурси. Хуманите ресурси во земјоделството. 

2. Планирање на хуманите ресурси. Прогнозирање на хуманите ресурси. проценка на внатрешната 

работна сила. ланирана замена на кадарот.  

3. Кадровско екипирање на организацијата. Вработување на хумани ресурси. Анализа на работата.  

4. Aплицирање за работа. Пријави за работа. Кратка биографија. Препораки. Сортирање на 

пријавите. Интернационални варијанти. 

5. Селекција на хумани ресурси. Поим. Цели на селективниот процес. Кандидати и избор.  

6. Селективни методи. Валидност и доверливост на селективните методи. Селективни интервјуа. 

Напредни селективни методи: психометриски тестови, работни примероци, центри за проценка.  

7. Развој на хуманите ресурси во организациите. Идентификација на развојните потреби. Методи 

за развој на хуманите ресурси. Управување и развој на таленти.  

8. Мотивација. Поим и видови на мотивација. Теории на мотивација. Мотивациони поттикнувања 

9. 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.  

10.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: 

Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, изучување на практични 

случаи,.  

Практичната работа се реализира со дискусии, студии на случај, изработка на индивидуални 

семинарски работи и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски, теренски), 

семинари, тимска работа 

30  
часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1 Проектни задачи 15 часови 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 
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 16.3 Домашно учење 75 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 

бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
Изработена семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Матис Р.Л., Џ.Х.Џексон Управување со 

човечки ресурси 

 Магор, Скопје 2010 

2. Димитриевски Д., А. 

Котевска 

Развој на хумани 

ресурси 

ФЗНХ, Скопје, 

интерна скрипта 

2010 

3.     
4.     
5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Ботаника 
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2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Прва година /  

II семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  Проф. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ 

Доц. д-р Елизабета Мискоска - Милевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од предметот биологија 

за средно образование 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Преку наставната програма на предметот ботаника 

студентите ќе се запознаат со цитолошките, анатомските и морфолошките карактеристики на растенијата  

што претставува фундаментална основа за апликација на тие сознанија во  повеќе дисциплини во областа на 

земјоделството. Систематиката на растенијата дава можности студентите да се запознаат со систематските 

категории  кои опфаќаат културни, крмни, плевелни, штетни и отровни растенија. Всушност, преку 

предметот ботаника студентите се запознаваат со оние особености на растенијата коишто понатаму се 

продлабочуваат и прошируваат во  предметите од погорните студиски години. Предметот ботаника ја 

претставува теоретската основа врз која понатаму треба да се темели практичната работа на идниот 

земјоделски инженер.Предметот ботаника овозможува стекнување основни вештини за  микроскопирање, 

изработка на микроскопски препарати, како   и детерминација на растенијата, за што праксата покажува 

дека е навистина потребно за првилно формирање на идниот земјоделски инженер. Стекнатите теоретски и 

практични знаења по предметот ботаника  им овозможуваат  на идните земјоделски инженери правилен 

избор на материјал за работа како и  соодветен методолошки пристап во работата. 
11. Содржина на предметната програма: Поделба на ботаниката; Растителна клетка; Хемиско состав на 

протопластот; Основен матрикс; Органели; Јадро; Хромозоми; Митоза; Мејоза; Ергастични материи; 

Вакуола (клеточен сок); Клеточен ѕид; Меристемски ткивa;  Кожни ткива; Паренхимски ткива; Mеханички 

ткива; Спроводни ткива; Спроводни снопчиња; Ткива за лачење; Морфологија, примарна и секундарна 

градба на корен; Метаморфози на корен; Ризосфера; Изданок; Пупка; Разгранување; Примарна градба на 

стебло кај Monocotyledonae и Dicotyledonae; Секундарна градба на стебло кај Dicotyledonae;  Морфологија 

на лист; Анатомска градба на лист; Агол на дивергенција; Метаморфози на лист; 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, Boraginаceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, Lamiaceae, Asteraceae, 

Liliaceae, Alliaceae и Poaceae.  

12. Методи на учење:Предавањата ќе се реализираат со комјутерски презентации,  ќе се 

практикуваат дискусии, изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.  

Вежбите ќе бидат лабораториски. Ќе се практикува кратка презентација на теоретскиот дел 

поврзан со практичната работа. Индивидуална изработка на микроскопски препарати и 

нивно заедничко набљудување и дискутирање. Заедничко детерминирање на растенија и 

изведување на теренска настава при што им се овозможува на студентите организирано 

собирање на раститенија потребни за  изработка на хербар. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 часови 
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15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 

бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на вежби и предавање на хербар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Р. Групче  БОТАНИКА НИО“Студентски 

збор”,Скопје 

 

1994 

2. 
Р. Групче, Е. Лозинска  

Практикум по 

ботаника-анатомија 

на растенијата, 

Универзитет “Кирил и 

Методиј”, Скопје   
1983 

3. 

Лефтерија Станковиќ,Силвана 

Манасиевска-Симиќ, 

Елизабета Мискоска - 

Милевска 

Скрипта за 

лабораториски вежби 

по ботаника наменета 

за студентите на 

Факултетот за 

земјоделски науки и 

храна, Скопје 

  

 
2010 

4. 

Елизабета Мискоска - 

Милевска  

Ботаника (интерна 

скрипта  за 

предавања наменета 

за студентите на 

Факултетот за 

земјоделски науки и 

храна, Скопје 

 2011 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

       

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

1. Наслов на наставниот предмет Генетика  
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2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитпмедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за земјпделски науки и храна,                              

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

6. Академска година/семестар Прва година /  

II семестар 

7.  Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник проф. д-р Цане Стојковски, проф. д-р Соња Ивановска,  

доц. д-р Љупчо Јанкулоски, доц. д-р Мирјана Јанкуловска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Познавања од ботаника, хемија и биохемија   

10. Цели на предметната програма (компетенции): Предметот ги воведува студентите во основните 

законитости при наследувањето на својствата и променливоста на организмите   

11. Содржина на предметната програма: 

 Впвед. Ппделба на генетиката. Структура, функција и прганизација на хрпмпзпми. Делба на клетка, 
Мејпза. 

 Ппим за генпм. Структура и функција на ДНК и РНК. Организација на ДНК вп хрпмпзпмите. 
Репликација на ДНК.  

 Генетски кпд. Видпви РНК и нивна улпга. Транскрипција на иРНК. 

 Синтеза на прптеини. Генетска регулација на синтеза на прптеини. 

 Генетски мпдификации и трансфпрмации. 

 Оплпдуваое кај растенијата и живптните. Размнпжуваое без пплпдуваое: партенпгенезис и 
партенпкарпија. Репрпдукција на бактерии, бактерипфаги и габи. 

 Наследуваое на свпјствата пп Мендел. Интеракција на гени. Мултипли алели. 

 Квантитативнп наследуваое. Врзани гени. Крпсингпвер. 

 Детерминација на пплпт. Пплпвп врзани свпјства. 

 Екстрануклеарнп наследуваое. 

 Медувидпва и медурпдпва хибридизација. Трансплантација. 

 Инбридинг и хетерпзис. 

 Прпмени вп брпјпт на хрпмпзпмите. 

 Прпмени вп структурата на хрпмпзпмите. 

 Мутации. 

12. Методи на учење: Предавања поддржани со компјутерски презентации и со користење слајдови, 

интерактивни предавања, вежби, работа во тимови, студија на случај, гостин на предавања, 

самостојна изработка, одбрана на проектна задача, учење со помош на компјутер (разговор, 

форуми, дискусиони групи, консултации) 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60 + 30 + 90 = 180 часпви  

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 

60 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 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 50 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 40 бодови 
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усна) 

17.3 Активност и учество 10  бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Стојковски Ц., Ивановска 

С. 

Генетика  Стојковски Ц., 

Ивановска 

С.,Скопје 

2002 

2. Соња Ивановска, Љупчо 

Јанкулоски, Мирјана 

Јанкуловска 

Интерна скрипта 

за вежби - 

Работна тетратка 

по генетика 

 2009 

3. Antony J.F. Griffiths, 

Susan R. Wessler, Richard 

C. Lewontin, Sean B. 

Carroll 

Introduction to 

Genetic Analysis 

W.H. Freeman  2008 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Соња Ивановска, Љупчо 

Јанкулоски, Мирјана 

Јанкулоска 

Збирка задачи по 

генетика 

График мак принт 2011 

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Прва година /  
II семестар 

7.  
Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Прпф. д-р Елизабета Ангелпва 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од природните науки 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Predmetot ima za cel studentite da steknat znaewa, ve{tini i sposobnosti koi im se potrebni za 
nabquduvawe, analiza i interpretacija na faktite povrzani so ekologijata na rastenijata i `ivotnite ekolo{kite 
sistemi i zakonitostite na biosferata i `ivotnata sredina. 

11. Содржина на предметната програма: Poim i zna~ewe na ekologijata. Istoriski razvoj na ekologijata kako 
nauka. Ekologijata denes. Autekologija i osnovni `ivotni procesi i ekolo{ki faktori. Abioti~ki faktori, Ekolo{ka 
valencija i ekolo{ka ni{a. Bioti~ki faktori. Komenzalizam. Simbioza i vidovi simbiontski odnosi. Kompeticija. 
Predatorstvo. Demekologija i Sinekologija. Karakteristiki na populacijata: gustina na populaцijata, faktori 
koi vlijaat na gustinata na populacijata. @ivotni ciklusi i stepen na pre`ivuvawe interspeciski i intraspeciski 
odnosi. Koncept na ekolo{kite sistemi. Raspored i osnovni karakteristiki na makroekosistemite. Ekosfera. 
Definicija za ekosfera. Biosfera. Tehnosfera. Ekosistem. @ivotni oblasti – biomi. Odnosi i tipovi na ishrana. 
Sinxiri na ishrana. Primarni producenti. Sekundarni producenti. Biolo{ka produkcija i produktivnost na 
ekosistemite. Kru`ewe na biogenite elementi vo biosferata. Bioakumulacija. Ekolo{ka magnifikacija. 
Struktura na zaednicite. Promena na zaednicite – Sukcesii. Kopneni ekolo{ki sistemi: tundra i polarni 
podra~ja, pustiwi i polupustiwi, borealni {umi, umeren i tropski pojas, mediteranski podra~ja, planinski 
podra~ja i podzemni podra~ja. Ekolo{ki sistemi na kopnenite vodi: lenti~ki ekolo{ki sistemi (ezera) i loti~ki 
ekolo{ki sistemi (reki). Prirodni resursi. Energija. Vidovi energija. Energetski resursi. Obnovlivi i trajni 
resursi. Neobnovlivi resursi. Biodiverzitet. Definicija i zna~ewe na biodiverzitetot. Vidovi bioresursi. 
Biotehnologija. Kategorii na biodiverzitet. Ekosistemski diverzitet. Pri~ini za zagrozuvawe na diverzitetot. 
Degradacija na `ivotnata sredina. Pri~ini za degradacijata na `ivotnata sredina. Prirodni procesi i pojavi 
kako pri~ini za poremetuvawe na `ivotnata sredina.Tehni~ko tehnolo{kiot razvoj kako pri~ina za degradacija 
na `ivotnata sredina. Vlijanie na ~ovekot vrz ekolo{kite sistemi.Principi na odr`liv razvoj i Agenda 21. 

12. Методи на учење: 
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка 
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на 
предавања, одбрана на проектна задача итн.  
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и 
консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови    

15. Форми на наставните  
активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 90 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 5 бодови 

17.3 Активност и учество 5 бодови 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 



 27 

 од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовност на предавања и вежби и положени тестови 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Elizabeta Angelova 

 
Ekologija 

(avtorizirana 
skripta) 

  

2. 
Smith R.L., Smith T.M.,  

 
Elements of Ecology. 

Benjamin/Cummings 

Science Publishing. 
2000 

3.  

Krohne D.T. 

 

General ecology 
Wadsworth Publishing 

Company. 
1998 

4. 

Lampert, W., Sommer, U.  

Limnoecology 

Ecology of Lakes and 

Streams. 

Oxford University Press, 

New York 
1997 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. Mitsch, W. J Global wetlands- Amsterdam. Elsevier, Old 

Worlds and New 

1994 

2. Moss, B. Ecology of Fresh 

Waters 

Blackwell Sc. Publ., 

Oxford 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Osnovi na ekonomija 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

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

оддел) 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

 

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

6. Академска година/семестар Prva godina / 
vtor semestar 

7.  
Број на ЕКТС  

Кредити 
6 

8. Наставник prof. d-r Jovan A`derski 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Potrebno e studentite da imaat nekakvi poznavawa 
od sociologijata, filozofijata i ekonomijata. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Nastavnata sodr`ina na predmetot e prilagodena taka {to }e gi zapoznae studentite so 
fundamentalnite zakonitosti vo ekonomskata analiza, koi ponatamu }e im poslu`at za 
polesno sovladuvawe na specijaliziranite ekonomski disciplini {to se izu~uvaat vo 
pogornite godini od studiraweto. 

11. Содржина на предметната програма: 

 Voved vo ekonomija; Prirodata na ekonomijata; Temelnite ekonomski problemi; 

Mikroekonomija: Osnovni elementi na ponudata i pobaruva~kata; Teorija za 
proizvodstvoto i grani~niot proizvod; Proizvodna funkcija; Analiza na tro{ocite; 
Osnovni pazarni strukturi;  Raspredelba na dohodot; Dr`avata i biznisot; regulativna 

uloga na dr`avata; Makroekonomija: Osnovni poimi i celi na makroekonomijata; Merewe 
na nacionalniot proizvod i dohod; Potro{uva~ka, {tedewe i investicii; Pari i banki, 
ekonomski rast i razvoj; ekonomski ciklus; Nevrabotenosta i inflacijata; 
makroekonomski politiki; Me|unarodna ekonomija; alternativni ekonomski politiki; 
Me|unarodna ekonomija; alternativni pristapi 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, 

гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн.  

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, 

дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

Активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 Часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 Бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
30 

Бодови 

17.3 Активност и учество 10 Бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 
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од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Izrabotena seminarska rabota 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1.  
prof. d-r Taki Fiti 

 
Osnovi na 
ekonomija 

Ekonomski 
fakultet  
Skopje 

 

2010 

2.     
3.     
4. 

    

5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Todor Todorov Osnovi na 
ekonomija 

Evropski 
univer-zitet-
Skopje 

 
2007 

2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Зоологија 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 
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4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Прва година / 

II семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Прпф. Д-р Мирче Наумпвски 
Дпц. Д-р Катерина Беличпвска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења  

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, Философија 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 `ивотинскиот 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 земјоделски гранки. 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин 

на предавања, одбрана на проектна задача итн.. Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и 

теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90= 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 

бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовно апсолвирана теориска и практична настава 

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

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Naumovski M., 

Беличовска К.  

Зоологија Графотисок, 

Скопје 

2009 

2. 

Списанија 

Глас на 

животните 1-9 

 

Срце за животните, 

Скопје 
2005-2008 

3.     

4. 
 

 
   

5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1.   

 

                         

 

  

2.   

 
  

     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Агроменаџмент 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

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

оддел) 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Прва година /  

II семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  Дпц. д-р Ана Кптевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
-  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Стекнување знаење за основните функции на менаџментот, развојот на теоријата на менаџментот . 

организациските форми во земјоделското производство, како и за користењете на напредната 

информатичка технологија за зголемување на извршувањето 

 Стекнување основни вештини за анализа на опкружувањето на менаџментот, СВОТ анализа, како и 

составување на бизнис план 
11. Содржина на предметната програма: 

2. Менаџери и управување: Што е менаџмент. Зошто се изучува менаџментот. Цел на менаџментот - 

ефикасност и ефективност. Менаџмент функции. Нивоа и вештини на менаџерите. Најнови промени во 

менаџмент практиките. Предизвици за менаџментот во глобалното опркужување. Фактори и 

специфичности на земјоделското производство. 

3. Еволуција на мислата за менаџмент: Теорија на научен менаџмнет. Административна теорија. 

Бихевиористичка теорија. Теорија на научен менаџмент. Теорија на организациско окружување.  

4. Менаџмент опкружување: Што е глобално окружување. Посебно окружување. Општо окружување. 

Променливо глобално окружување. Улогата на националната култура.  

5. Менаџерот како планер и стратег: Планирање и стратегија. Значење на планирањето. Нивоа и видови на 

планирање. Определување на мисијата и целите на организацијата. Формулирање на стратегија. 

Планирање и имплементирање на стратегијата.  

6. Управување со организациската структура и култура: Организациска структура. Групирање на задачите 

во работи. Групирање на работите во функции и сектори. Организациска култура.  

7. Координација: Дефиниција. Суштина на координацијата. Видови координација. Фактори кои влијаат. 

Принципи и методи на координирање. Менаџерите како координатори. 

8. Организациска контрола и промени. Што е организациска контрола. Значење. Системи на контрола. 

Процесот на контрола. Контрола на резултатите. Контрола на однесувањето. Организациска промена.  

9. Менаџмент на малиот бизнис: Дефиниција. Карактерот на малите претпријатија. Подрачја на делување. 

Карактеристики на сопствениците на малите претпријатија. Создавање ефективен мал бизнис. Проблеми, 

неуспеси и замки во менаџментот со малиот бизнис. Предности и слабости на малиот бизнис. 

10. Легална структура: Организациски форми во земјоделското производство. Семејно земјоделско 

стопанство (дефиниција, типологија и моментална состојба). Земјоделски задруги (само дефиниција). 

Трговски друштва (дефиниција, форми на ТД и управување).  

11. Користење на напредна информатичка технологија за зголемување на извршувањето: Информации и 

менаџерска работа. Револуција во информационата технологија. Видови менаџмент информациони 

системи. Влијание и ограничување на информационата технологија.  

12. Методи на учење: 

Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, изучување на практични 

случаи,.  

Практичната работа се реализира со дискусии, студии на случај, изработка на индивидуални и/или 

групни семинарски задачи, одбрана на проектна задача и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски, теренски), 

семинари, тимска работа 

30  
часови 
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16. Други форми на 

активности 

 

16.1 Проектни задачи 15 часови 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 

16.3 Домашно учење 75 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 

бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Изработена семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

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

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Gareth R. J., J.M. George  
Современ 

менаџмент. 

Глобал 

Комуникации, 

Скопје 

2008 

2.     
3.     
4.     
5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Галев, T., Б. Арсовски 

Организација на 

земјоделските 

стопанства и 

организација на 

сточарското 

производство 

Универзитет Св. 

Кирил и Методиј - 

Скопје 
1990 

2. Кралев Т. 
Основи на 

менаџментот. 

Центар за 

интернационален 

менаџмент, Скопје 
1995 

3. Шуклев Б. Менаџмент 
Економски Факултет, 

Скопје 
1999 

4.     

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Педологија 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
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5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус студии 

6. Академска година/семестар Втора година /  

III  семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Прпф. д-р Јпсиф Митрикески 

Проф. д-р Татјана Миткова 

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: Дефиниција и некои основни карактеристики на почвата. 

Создавање на минералниот и органскиот дел на почвата и нејзиниот состав. Својства на почвата. 

Вода во почвата, почвен воздух , топлина на почвата и плодност на почвата. Генеза, еволуција и 

морфологија на почвата. Почвени типови во Република Македонија значајни за земјоделското 

производство.  

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин 

на предавања, одбрана на проектна задача итн.  

Вежбите ќе бидат лабораториски и теренски.  

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90= 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 Часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

теренски), 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 60 Часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 Бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 

Бодови 

17.3 Активност и учество 30 Бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 
Задолжителна литература 

Ред.  Автор Наслов Издавач Година 
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број   

1. Филиповски Ѓ Педологија Универзитет Кирил и 

Методиј, Скопје 

1993 

2. 

Митрикески Ј., Миткова 

Татјана 

Практикум по 

педологија 

Факултет за 

земјоделски науки и 

храна, Скопје, второ 

издание 

2006 

3. Edward J. Plaster Soil Science 

and 

Management 

University of 

Cambridge, 5
th

  Edition 

2009 

4. 

    

5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Chief Malcome E Sumnek Handbook of 

Soil Science 

University of Kentaky 2000 

2. Miodrag Zivković., Aleksandar 
Gjorgjević 

Pedologija, 
prva knjiga 
(geneza, 
sastav i 
osobine 
zemljišta. 

Poljoprivredni 
fakultet, Beograd  

2003 

3. Vladimir Hadzić, Milivoj Belić, 
Ljiljana Nešić 

Praktikum iz 
pedologije 

Poljoprivredni 
fakultet, Novi Sad 

2004 

4.     

5.     
6.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Mikrobiologija 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна 

 



 36 

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

6. Академска година/семестар Втора година / 

III semestar 

7.  Број на ЕКТС  

кредити 
7 

8. Наставник Prof. d-r Jugoslav Ziberoski  
Prof. d-r Olga Najdenovska 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Zavr{eno sredno obrazovanie 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Da se запознаат so problemi povrzani so ulogata na mikroorganizmite во земјоделското 

производство и храната. 

11. Содржина на предметната програма: 

I morfologija na mikroorganizmite  

II fiziologija na mikroorganizmite  
III ekologija na mikroorganizmite  
IV sistematika na mikroorganizmite  
V ra{irenosta na mikroorganizmite vo prirodata  

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, 

гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн.. 

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, 

дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105= 180 часови  

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 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 

16.3 Домашно учење 85 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

          од 61 бода до 70 

бода 
7  (седум) (D) 

        од 71 бода до 80 

бода 
8 (осум) (C) 

        од 81 бода до 90 

бода 
9 (девет) (B) 

       од 91 бода до 100 

бода 
10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Poseta na teoretska nastava  100% 
Poseta na ve`bi 100% 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 



 37 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. J. Ziberoski Мikrobiologij
a 

Bilbil 2009 

2.     

3.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет ОСНОВИ НА РАСТИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
2. Код  
3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
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5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус студии 
6. Академска година/семестар Втора godina /  

III semestar 
7.  

Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник  доц. д-р Звонко Пацаноски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од Екологија, 
Агроклиматлогија, Механизација и Педологија  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на предметната програме е запознавања на студентите со општите начела и 
принципи на растителното производство и нивна практична примена во функција на 
одржливо земјоделско производство и добивање на високи и стабилни приноси 

11. Содржина на предметната програма: 
Основни начела и karakteristiki na rastitelnoto zemjodelsko proizvodstvo. Задача 
на растителното производство. Значење на производните површини, времето и 
биогеографските услови во растителното производство. Историски развој на растителното 
производство.  
Агроеколошки основи на растителното производство. Природни екосистеми и нивна 
структура. Биосфера – местото и улогата на човекот во неа. Биотоп и Биоценоза.  
Zemjodelski proizvoden prostor (agrosfera). Климатски зона на земјоделскиот 
производен простор. Агротопоклима. Микроклима и фитоклима. Зemjodelsko stani{te 
(agrobiotop); Улогата на агробиототот (производна, еколошка, извор на биолошка 
разновидност). Земјоделска животна заедница (Агробиоценоза), Земјоделска синузија 
(Агросинузија), Zemjodelski еколошки систем (Agroekosostem). Proizvodnost i 
odr`livost (stabilnost) na agroekosistemot. Ekolo{ki faktori. Klimata kako 
abiotski faktor. Svetlina (son~eva radijacija). Zna~ewe, kvalitet, intenzitet i 
raspored na svetlinata. Fotoperioda i fotoperiodizam. Merki za racionalno 
iskoristuvawe na svetlinata. Toplina. Zna~ewe, dejstvo i raspored na toplinata. 
Temperaturni sumi. Optimalni, kardinalni i kriti~ni tempeaturi. Vlijanie na 
niskiti (visokite) temperaturi i borba protiv niv. Termoperiodizam. Jarovizacija. 
Vozduh. Sostav i dejstvo, dvi`ewe i zagaduvawe na vozduhot. Zna~ewe na po~veniot 
vozduh i merki za negovo regulirawe. Voda. Zna~ewe i formi na voda. Vla`nost na 
vozduhot. Vrne`i. Tranpiracija i transpiraciski koeficient. Su{a i borba protiv 
nea. Merki za poefikasno iskoristuvawe (stopanisuvawe) so vodata. Po~vata kako 
abiotki fakor. Zna~ewe na nekoi svojstva na po~vata za rastenijata.  Kulturna- 
antropogena po~va. Agromeliorativni merki (kalcifikacija i humizacija na po~vata). 
Reqefot kako abioti~ki faktor. Kulturnoto rastenie kako bioti~ki faktor. Типови 
на агроеколошки интеракции. Природ (биомаса) и принос. Фактори на приносот. Закони на 
приносот.  
Агротехника. Обработка на почвата. Значење, цел и историски равој на обработката на 
почвата. Технолошки процеси и промени кои настануваат при обработка на почвата. 
Основна обработка. Длабочина, брзина, ширина, правец и техника на орање. Фактори од 
кои зависи основната обработка на почвата. Видови на основна обработка на почвата. 
Дополнителна обработка. Видови на дополнителна обработка. Интегрална обработка на 
почвата. Комбинирани орудија за обработка на почвата. Редуцирана обработка на 
почвата. Конзервациска обработка на почвата. Системи за обработка на почата. Системи 
на редовна обработка на почвата. Системи на обработка на почвата за есенски култури.  
Системи на обработка на почвата за пролетни култури. Системи на обработка на почвата 
за втори култури. Системи на обработка на почвата за дрвенести култури. Системи на 
обработка на почвата според посебни концепции. 
Плодоред. Елементи и значење на плодоредот. Структура на плодоредот. Принципи на 
редување на културите во плодоред. Составување на плодоред. Класификација на 
плодоредите. Слободна плодосмена. Монокултура. Консоцијација (здружено) 
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одгледување на културите. Покривни култури. Зелено ѓубрење (сидерација) и култури за 
оваа намена. 
Биолошка репродукција (сеидба, садење и расадување). Поим за семе. Квалитетни 
својства на семенскиот и садниот материјал. Припрема на семскиот материјал за сеидба. 
Време (рокови), начини и длабочина на сеидба. Норма семе за сеидба. Негување на 
културите. 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, 

гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн.  

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, 

дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови    

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
 

бодови 

17.3 Активност и учество  бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. 

Basic, F. и Herceg, N. 
Temelji uzgoja 
bilja (Principles of 
Agronomy) 

Synopsis, Zagreb 2010 
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2. 

Butorac, A. Opca Agronomija 
Skolska knjiga, 
Zagreb 

1999 

3. 

Martin, J.M., Waldren, 
R.P.,  Stamp, D.L.  

Principles of 
Field Crop 
Production (4th 
edition),  

Agriculture book, 
CHIPS, Boston 

2005 

4. 
Mihajlic, V. 

Opca proizvodnja 
bilja 

Skolska knjiga, 
Zagreb 

1988 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. 

FAO (grupa avtori) 

Conservation of 
Natural 
resources for 
Sustainable 
Agriculture 

FAO, Land and 
Water Media Series 
No 27 

2004 

2. Kostov, T.  Op{to 
poledelstvo 

Univerzitet “Sv. 
Kiril i Metodij”, 
Zemjodelski 
fakultet 

2003 

3. Pretty, J.N. Regenerating 
Agriculture 

Earthscan, London, 
Sterling, VA 

1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Ekonomika na zemjodelstvoto 
2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 
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4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Втора година /  

III семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

Кредити 
6 

8. Наставник Prof. d-r Jovan A`derski 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Potrebno e studentite da imaat osnovni poznavawa 
od predmetot. Osnovi na ekonomija, kako bi mo`ele 
da gi sledat predavawata i ve`bite od ovoj predmet. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Steknuvawe znaewe za osnovite na ekonomikata na zemjodelstvoto, agrarnata politika i 
zadrugarstvoto. Se izu~uva mikro i makro ekonomikata na zemjodelstvoto. Potoa, 
me|unarodnite organizacii koi se od zna~ewe za zemjodelstvoto, kako i stru~nite slu`bi 
koi se kako servis na primarnoto zamjodelsko proizvodstvo. 

11. Содржина на предметната програма: 

Predmet na ekonomika na zemjodelstvoto; Zemjodelstvoto i stopanskiot razvoj; Funkcii 

na zemjodelstvoto za razvoj na stopanstvoto; Ekonomski merki na agrarnata politika: 
Politika na ceni; Danoci, Investicii, Osiguruvawe, Subvencii, Nadvore{no-trgovska 

politika; Merki na zemji{nata politika: Agrarna reforma, Komasacija, Arondacija; 

Dr`avno-administrativni merki: Merki na za{tita i kontrola; Merki na povlastica; 
Merki na prinuda; Specifi~nosti na zemjodelskoto proizvodstvo; Merewe na ekonomskite 
efekti: Produktivnost; Ekonomi~nost; Rentabilnost; Likvidnost; Efikasnost; 
Me|unarodni organizacii od zna~ewe za zemjodelstvoto; Osnovawe i razvoj na Evropska 
Unija: Glavni institucii, Op{ti celi; Funkcionirawe na zaedni~kata agrarna politika; 
Zadru`ni organizacii: Potro{uva~ki zadrugi; Kreditni zadrugi; Proizveduva~ki 
zadrugi; Zadru`no organizirawe vo Republika Makedonija:  Nabavno-proda`ni zadrugi; 
Specijalizirani zadrugi, Selski rabotni zadrugi, Op{ti zadrugi; Poim i oblicici na 
kooperacija; Agraren protekcionizam; Liberalizacija na trgovija so zemjodelski 
proizvodi i posledici; Stru~na sovetodavna slu`ba i stru~na sovetodavna rabota i 

nejzini modeli za organizirawe na zemjodelskoto sovetodavstvo; Pazarni institucii: 
Trgovija na malo; Trgovija na golemo; Aukcija, Stokovna (produktna) berza; 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, 

гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн.. Вежбите ќе бидат аудиториски, 

лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

Активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 Бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 30 Бодови 
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усна) 

17.3 Активност и учество 10 Бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Izrabotena seminarska rabota 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. prof. d-r Jovan 
A`derski 

Ekonomika na 
zemjodelstvoto 
(Avtorizirani 
predavawa) 

Fakultet za 
zemjodelski 
nauki i hrana-
Skopje 

 
2007 

2.     
3.     
4. 

    

5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. \or|i \or|evski 
Nata{a Daniloska 

Voved vo 
ekonomika na 
zemjodelstvoto 

Ekonomski 
institut-Skopje 

 
2008 

2.     
3.     
4.     

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Модели и анализи во земјоделството 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 
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4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Втора година/  

III семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Прпф. д-р Ненад Гепргиев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 Предзнаење од предметот Информатика 

 Предзнаење од предметот Странски јазик / Англиски 

 Пристап до интернет и до стручно-научни списанија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Предметот има за цел да ги запознае студентите со начини на комуникација, компјутерска 

анализа и примена на информациони технологии во земјоделството.  

11. Содржина на предметната програма: 

 Дефиниција на комуникации и нивната улога во земјоделството; 

 Функција на комуникациите, важност на комуникациите и цел на комуникацијата; 

 Процес на комуникацијата, користење на каналите за пренос на пораката, повратна врска во 

комуникацијата; 

 Потреби за знаење на менаџерите, комуникациски тек во организацијата; 

 Писмена, усна и невербална комуникација; 

 Препреки и прекини во комуникацијата, останати коминикациски препреки; 

 Подобрување на комуникацијата, комуникациска ревизија; 

 Електронски медиуми во комуникацијата; 

 Важноста на примената на информационата технологија во земјоделството и агробизнисот; 

 Програмски пакети и нивно користење во обработка и пренесување на информации; 

 Примена и подобрување на пишаната комуникација со употреба на компјутерска технологија; 

 Изработка на табеларни пресметки и графички прикази; 

 Обработка и чување на податоците; 

 Подготовка на презентации,  начини на презентирање на информациите; 

 Пребарување и прибирање на информации во домашно и меѓународно опкружување. 

12. Методи на учење: 

 Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, симулации, изучување на 

практични случаи, изработка на индивидуални семинарски задачи.  

 Практичната работа се реализира во компјутерска училница, преку анализа на соодветни 

поглавја од теоретската настава, случаи и презентации.  

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

Активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
15 

бодови 

17.3 Активност и учество 5 бодови 
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18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
Изработена семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Георгиев, Н., Нацка, М. Модели и анализи 

во земјоделството 
Интерна скрипта и 

белешки од 

предавањата, 

ФЗНХ, Скопје 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. 

Гафи, М. Е.  

Основи на 

деловно 

комуницирање 

GGS Book Services 2007 

2. 

Белч, Е. Џ., Белч, А. М. 

Рекламирање и 

промоција; 

Интегрирана 

перспектива за 

маркетинг 

комуникација 

McGraw-Hill 2007 

3. 

Govoni, Norman A. P. 

Dictionary of 

Marketing 

Communication 

Sage Publication  2004 

4. Staton, N.  Mastering 

Communication 
Palgrave Macmillan 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Odgleduvawe cve}e vo za{titen prostor 
2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 
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4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Втора godina / 
III semestar 

7.  
Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  Prof. d-r Stefanka Haxi Pecova  

9. Предуслови за запишување на предметот Predznaewa od botanika, hemija, isharana na rastenijata, 
navodnuvawe, op{to gradinarstvo i cve}arstvo 

Pristap do internet i do stru~no-nau~ni spisanija 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
o Steknuvawe znaewe za karakteristikite na kulturite 

o Steknuvawe osnovni ve{tini za tehnologijata za proizvodstvo 
11. Содржина на предметната програма: 

Општи услови  за производство на цвеќе во заштитен простор – типови и опрема на заштитен простор и 
општи производни услови. Вегетативно и генеративно размножување. Циклус на производство на различни 
групи цветни култури во заштитен простор. Proizvodstvo na re`en cvet. Vidovi na re`en cvet. 
Proizvodstvo na lisno dekorativni saksiski kulturi. Vidovi na lisno dekorativni saksiski kulturi. 
Proizvodstvo na cvetno dekorativni saksiski kulturi. Vidovi na cvetno dekorativni saksiski kulturi. 
Чување и нега на саксиски култури.  

12. Методи на учење: 

o Teoretskata nastava se realizira so: predavawa, diskusii,  izu~uvawe na prakti~ni 
slu~ai, izrabotka na grupni i individualni seminarski zada~i.  

o Prakti~nata rabota se realizira so timska rabota na odreden problem i 
prezentacija. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 

бодови 

17.3 Активност и учество 30 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 
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22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. 
Djurovka, M. i sor.  

 

Proizvodnja povrcha 

i cvecha  u 

zashtichernom 

prostopru 

Poljoprivredni fakultet 

Univerzitet u Novom 

Sadu 
2006 

2. Karasek, K. Gajenje ruza  Nolit, Beograd 1992 

3. Karasek K.  

 

Proizvodnja cvecha u 

zashtichenom 

prostrou 

Nolit, Beograd 1999 

4. Karasek K.  
 

Plastenici u 
cveћarstvu i 
rasadniчarstvu 

Partenon, Beograd 2000 

5. Nikolova, N. 

 

Cvetarstvo Zemizdat, Sofia 1995 

6. Pagliarini, N., Jurjevic, Z., 

Vinceljak-Toplak, M., Ostojic, 

Z., Vrsek, I.  

 

Sve o krizantemi Hrvatsko agronomsko 

drustvo, Zagreb 

1997 

7. Хаџи Пецова, С. 

Давитковска, М: 

Кусакaтска, В.  

Општо цеќарство 

Интерна скрипта  

Факултет за 

земјодеслки науки и 

храна 

 

2010 

8. 
Хаџи пецова, С. 

Давитковска, М. 

Производство на 

цвеќе во заштитен 

простор 

Интерна скрипта  

факултет 2008 /2011 

      

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. 

[uvaka, L. 

Golema 
ilustrirana 
enciklopedija -
Gradina 

Mladinska kniga-
Skopje 

2006 

 

2. Brikel, K  
 

Biljke i cveće - Veliki 

ilustrovani vodič 
Mladinska knjiga-

Beograd 
2008 

3. Page, S.,  Olds, M.  
 

Botanica – The 

illustrated A – Z of 

over 10,000 garden 

plants and how to 

cultivate them 

Kőnemann 

Verlagsgesellschaft 
1999 

  4. Dole, J.; Willkins H.  

 

Floriculture, 

Principles and 

Practice 

Prentice-Hall, inc., 

New Yersey  

1999 

  5. Institute of field and garden 

crops, scientific activities 1985-

1989  

 

Department of 

scientific publications, 

the Volcani Center, 

Bet Dagen, Israel 

(special publication 

No. 246) 

Volcani Center, Bet 

Dagen, Israel 

1990 

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

1. Наслов на наставниот предмет Специјално поледелство 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата – Фитомедицина 
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4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Втора година /  

IV семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник   

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од: Ботаника, Исхрана 

на растенијата, Агрометеорологија, Општо 

поледелство 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  Стекнување знаења за технологијата на 

одгледување и начинот на производство на предтсавниците од групата на житни, индустриски и 

фуражни растенија 

11. Содржина на предметната програма:  

- Поледелското производство и исхрана на населението во светот 

- Значење на зелената револуција и идни правци на развојот во производството на храна 

- Поделба на поледелските растенија 

- Зрнести скробни растенија: 

- Вистински жита (стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија 

на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање) 

- Просолики жита (стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија 

на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање) 

- Зрнести мешункасти и Клубенести растенија (стопанско значење, систематика, 

морфолошки карактеристики, биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, 

жетва/прибирање) 

- Индустриски растенија: 

- Влакнодавни растенија (стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, 

биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање) 

- Маслодавни растенија (стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, 

биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање) 

- Растенија за производсство на шеќер (стопанско значење, систематика, морфолошки 

карактеристики, биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање) 

- Фуражни растенија: 

- Повеќегодишни мешункасти растенија (стопанско значење, систематика, морфолошки 

карактеристики, биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање) 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин 

на предавања, одбрана на проектна задача итн. 

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, 

и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1 Проектни задачи 15 часови 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 
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 16.3 Домашно учење 75 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 (2 x 30)+20 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 

бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Задолжително присуство на предавања и на вежби. 

Дозволено одсутвување само од 2 предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Grupa autora Specijalno 

ratarstvo 1 i 2 

Naucna Knjiga, 

Beograd 

1989 

2. Петар Егуменовски, 
Душко Боцевски, 
Панче Митковски 

Специјално 
поледелство 

 2003 

3.     

4. 

    

5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1.     
2.     
3.     

4.     

5.     
6.     

 

Прилог бр.3 Предметна програма од ПРВ ЦИКЛУС на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ОВОШТАРСТВОТО И ЛОЗАРСТВОТО  

2. Код  

3. Студиска програма ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА-ФИТОМЕДИЦИНА 

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

оддел) 

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА 

СКОПЈЕ 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 

6. Академска година/семестар ВТОРА ГОДИНА  

IV СЕМЕСТАР 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Прпф. д-р КРУМ БОШКОВ  

Проф. д-р ТОШО АРСОВ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Положени испити од предметите кои се слушаат во 

претходните семестри на наставната програма а се  

однесуваат на научното поле лозарство и овоштарство 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Steknuvawe znaewe za proizvodnite tehnologii koi se primenuvaat vo lozarskoto i ovo{tarskoto 
proizvodstvo. Specifi~nosti vo odgleduvaweto. Sovremeni agrotehni~ki, ampelotehni~ki i 
pomotehni~ki merki. Zapoznavawe so ekolo{kite, morfolo{ki, biolo{ki i stopanski karakteristiki 
na vidovite i nivnite sorti.  

11. Содржина на предметната програма:  

Voved, Zna~ewe i uloga na lozarstvoto. Lozarstvoto vo Svetot i R.Makedonija.Organi na vinovata loza, 
Fenofazi vo razvojot.Razmno`uvawe na vinovata loza. Podignuvawe i odgleduvawe na lozovi nasadi. 

Agrotehni~ki i ampelotehni~ki merki. Sistemi na odgleduvawe i na~in na kroewe. Lozni podlogi, 
vinski i trpezni sorti. Voved vo ovo{tarstvoto. Predmet zna~ewe i cel na ovo{tarskoto proizvodstvo. 
Ovo{tarstvoto vo Svetot, EU i R Makedonija. Biolo{ki specifi~nosti na ovo{nite kulturi. Ekolo{ki 
uslovi za odgleduvawe na ovo{nite kulturi. Izbor na saden materijal i podignuvawe na ovo{ni nasadi. 
Sistemi za odgleduvawe na ovo{nite nasadi. Primena na pomotehni~ki i agrotehni~ki merki vo 
ovo{nite nasadi. Ovo{ni vidovi od jabol~estata ovo{na grupa. Ovo{ni vidovi od koskestata ovo{na 
grupa. Ovo{ni vidovi od jatkastata i jagodestata ovo{na grupa. 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин 

на предавања, одбрана на проектна задача итн. Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и 

теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90= 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 

60 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа  + проект  

(презентација: писмена и усна) 
10+20 

бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 
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18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовно присуство на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Петар Христов Општо лозарство Макформ Скопје 2002 

2. Душан Буриќ Виноградарство  

I и II 

Радивој Чирпанов 

Нови Сад 

1972 

3. Проф.д-р З. Божиновиќ Ампелографија Агринет 2010 

4. Петар Циндриќ, Корач 

Нада, Ковач Владимир  

Сорте винове лозе 

III издање 

Прометеј  

- Нови Сад 

2000 

5. Кипријановски М., Арсов 

Т., 

Овоштарство Интерна скрипта 2009 

     

     

     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Различни автори Публикации на 

ОИВ 

ОИВ -  

2. Различни автори Научни списанија 

и публикации 

Меѓународни 

списанија и 

публикации 

 

- 

3. Лазар Аврамов Виноградарство Београд 1991  

4.     

5.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Исхрана на растенијата 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата - Фитомедицина  

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

 

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

6. Академска година/семестар Втора година / 

IV семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  Прпф. д-р Марина Стпјанпва 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Претходни општи предзнаења од  fundamentalnite 
agronomski disciplini  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Studentite dobivaat fundamentalni znaewa za plodnosta na po~vata so makro i mikro biogeni 
elementi za ishrana na rastenijata, na~inot na ishranata, vidovi |ubriva i |ubrewe kako i fiziolo{ko 
biohemiskata uloga na hemiskite elementi vo rastenijata. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Voved i zna~ewe na predmetot. Svojstva na po~vataod aspekt na ishrana na rastenijatai primena na 

|ubrivata. Atsorptivna sposobnost na po~vata. Potencijalna i efektivna plodnost na po~vata. 
2.Makrobiogeni hemiski elementi vo po~vata. Azoti fosfor vo po~vata. Izvori, oblici, koli~ini i zagubi 
3.Kalium, kalcium, magnezium i sulfur vo po~vata.  Izvori, oblici, koli~ini i zagubi 
4.Mikro biogeni hemiski elementi vo po~vata. @elezo, mangan, cink, bakar, bor, kobalt i molibden. Izvori, 

oblici, koli~ini i zagubi.Toksi~ni elementi vo po~vata. Ekolo{ki aspekti na hemiskite elementi vo po~vata 
5.Mineralni |ubriva. Op{to zna~ewe kaj nas i vo Svetot. Podelba na mineralnite |ubriva. Azotni |ubriva. 

Vidovi, dobivawe, svojstva, primena i dejstvo vo po~vata 
6.Fosforni |ubriva, kalievi, kalcievi i magnezievi. \ubriva so mikrobiogeni elementi. Vidovi, dobivawe, 
svojstva, primena i dejstvo vo po~vata 
7.Slo`eni NPK |ubriva. Podelba, dobivawe, svojstva i primena. Folijarni |ubriva. Podelba i na~in na 

primena. Organski |ubriva. Vidovi, dobivawe, svojstva, ~uvawe i primena 
8.Voden re`im vo rastenijata. 

9.Fiziologija na otpornost na rastenijata. 
10. Fiziologija na mineralnata ishrana. Zna~ewe, teorii za primawe joni od po~vata 
11.Ishrana so makrobiogenite hemiski elementi: azot, fosfor, kalium, kalcium, magnezium i sulfur. Potrebi 
koli~ini, fiziolo{ko-biohemiska uloga. Simptomi od nedostatok i vi{ok kaj soodvetnite zemjodelski kulturi. 
12. Ishrana so mikrobiogenite hemiski elementi: `elezo, mangan, bakar, bor, cink, molibden i kobalt.  

Potrebi koli~ini, fiziolo{ko-biohemiska uloga. Simptomi od nedostatok i vi{ok kaj soodvetnite zemjodelski 
kulturi. 
13.Parametri na |ubreweto. Vidovi |ubrewa. \ubrewe pred rigolovawe za podigawe novi nasadi. \ubrewe 

pri sadewe. \ubrewe na mlad nasad. \ubrewe na nasad vo polna rodnost. 
14.\ubrewe i ishrana na градинарски и поледелски култури 

15. Ѓубрење и исхрана на овошни култури и винова лоза 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, 

гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн..  

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, 

дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90= 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 часови 



 52 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10+20 

бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

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

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 
1. Марина Стојанова Интерна скрипта за 

предавања 

Интерна скрипта за 

вежби 

ФЗНХ,Скопје 2011 

2. 
Милан Јекиќ Агрохемија 

Универзитет Кирил и 

методиј, Скопје 
1983 

3. 
Ličina V.  Agrohemija 

Zavod za udžbenike, 

Beograd 
2009 

4. 

Džamić. R., Stevanović, D., 

Jakovljević, M.  
Praktikum iz 

agrohemije. 
Poljoprivredni 

fakultet, Beograd 
1996 

5. Džamić. R. i Stevanović, D.  Agrohemija. Partenon, Beograd 2007 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 
Година 

 
1. Ubavić M., Bogdanović D. Agrohemija Institut za ratarstvo i 

povrtarstvo, Novi 

Sad, 

1995 

2. Различни автори Научни списанија 

и публикации 

Меѓународни 

списанија и 

публикации 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Аграрна политика 

2. Код  



 53 

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Втора година /  

IV семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Прпф. д-р Драги Димитриевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Потребни предзнаења од основи на економија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Стекнување знаење за целта, значењето и мерките на аграрната политика.  

 Разбирање на теоретките основи на аграрната политика и меѓународната трговија.   

 Разбирањето на целта на СТО и ГАТТ, Заедничката земјоделска политика на ЕУ и аграрната 

политика на Република Македонија. 

11. Содржина на предметната програма: 

12. Вовед во Аграрна политика: Дефинирање на поимот и значењето на аграрната политика. 

Цели на аграрната политика. Субјекти (носители) на аграрната политика.  

13. Историски развој на аграрната политика. Влијание на некои фактори врз развојот на 

аграрната политика 

14. Мерки (инструменти) на аграрната политика: Мерки за регулирање на поседовните односи 

(аграрна реформа, комасација и арондација). Заштитна политика (политика на цени, политика на 

квантитативно ограничување, нецарински ограничувања). Кредитна - инвестициона политика. 

Даночна политика. Организационо-развојни и административни мерки на аграрната политика 

15. Меѓународна трговија: Класична теорија за компаративна предност. Хекшер-Олинова 

теорема. Владините политики (трговски рестрикции, нецарински трговски бариери, домашна 

внатрешна политика за поддршка и трговија). Мултилатералните трговски преговори 

16. Либерализација на меѓународната трговија. Светска трговска органзиација (СТО) и 

Генерален договор за тарифи и трговија (ГАТТ).  

17. Аграрна политика  на Република Македонија: Цели на аграрната политика. Субјекти 

(носители) на аграрната политика. Буџет и мерки (инструменти) на аграрната политика.  

Историски развој на аграрната политика.  Стратегија и развој на земјоделството и руралниот 

развој. Усогласување на аграрната политика со СТО и ЗЗП на ЕУ. Политика на надворешно 

трговска размена. 

18. Аграрна политика на ЕУ:  Основање и развој на ЕУ. Главни институции на ЕУ.  Европски 

пазар и Заедничка Земјоделска Политика (ЗЗП) на ЕУ. Цели и инструменти  на ЗЗП. Развој и 

реформи на ЗЗП. 

12. Методи на учење: 

Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, изучување на практични 

случаи.  

Практичната работа се реализира со дискусии, изработка на индивидуални семинарски работи и 

консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски, теренски), 

семинари, тимска работа 

30  
часови 

16. Други форми на 16.1 Проектни задачи 15 часови 
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активности 

 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 

16.3 Домашно учење 75 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 

бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
Изработена семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Ѓорѓевски Ѓ.  

Аграрна политика 

(авторизирани 

предавања за 

студентите од 

Агроекономска 

насока) 

ФЗНХ, Скопје 

(интерна скрипта)  
2004 

2.     
3.     
4.     
5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. 
Менкју, Н. Г.  

 
Принципи на 

економијата. 
Нампрес, Скопје 2009 

2. 
Кенеди П. Л. и Ку В.В. 

 

Меѓународна 

трговија и 

земјоделство 
Три, Скопје 2009 

3.     

4.     
5.     

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Основи на агромаркетинг 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 
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4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Втора година/  

IV семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Прпф. д-р Ненад Гепргиев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 Предзнаења од предметот Основи на економија 

 Предзнаење од предметот Странски јазик / Англиски јазик 

 Пристап до интернет и до стручно-научни списанија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Запознавање со основите на маркетинг концепцијата за работење на земјоделските стопанства 

во современи услови 

11. Содржина на предметната програма: 
 Вовед, определување на суштината и значењето на маркетингот,  поим и дефиниција на маркетингот, развој на 

маркетингот како научна дисциплина; 

 Развој на маркетинг концепцијата, предуслови за развој на маркетинг концепцијата, фактори од кои зависи 

примената на маркетингот воопшто и во земјоделството, примена на маркетингот во земјоделството; 

 Поим за пазар, типологија на пазари, димензии на пазарот, сегментирање на пазарот, карактеристики на пазарот за 

земјоделско - прехранбени производи; 

 Понуда, побарувачка и цени, понуда на земјоделско - прехранбени производи, еластичност на понуда, побарувачка 

на земјоделско - прехранбени производи, мобилност на побарувачка, закони на побарувачка, фактори на 

побарувачка: потрошувач - доход – цена, вкрстена еластичност на побарувачка, навики на потрошувачи и останати 

фактори на побарувачка; 

 Прибирање информации за донесување одлуки за маркетингот, истражување на пазарот, содржина на пазарните 

информации, организација на истражување на пазарот; 

 Предвидување на побарувачката и продажбата; 

 Производот во маркетинг концепцијата; 

 Дистрибуција и канали на дистрибуција; 

 Цени, политика на цените; 

 Промени (движења) на цените на земјоделско - прехранбени производи, видови на цени, паритети на цени, 

формирање и регулирање на цените на земјоделско - прехранбени производи; 

 Промоција, економска пропаганда; 

 Управување со маркетинг активностите, организација на маркетингот; 

 Промет на земјоделско - прехранбени производи, видови на промет, непосреден промет, посреден промет; 

 Трговија на големо, трговија на мало; 

 Комбинирање на иснструментите на маркетинг миксот. 

12. Методи на учење: 

 Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, симулации, изучување на 

практични случаи, изработка на индивидуални семинарски задачи.  

 Практичната работа се реализира со обработка на одделни поглавја од теоретската настава, 

преку студии на случај и презентации.  

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 
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17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
15 

бодови 

17.3 Активност и учество 5 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
Изработена семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Георгиев, Н., Нацка, М. Основи на 

агромаркетинг 

Интерна скрипта и 

белешки од 

предавањата, 

ФЗНХ, Скопје 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. 
Masterson, R., Pickton D. 

Marketing , An 

indtroduction 
McGraww-Hill 2004 

2. Kotler P., G. Armstrong  Principles of 

marketing 

Prentice-Hall 1999 

3. Padberg,  D.I., Riston, C., 

Albisu, L.M. 

Agro-food 

Marketing 

CAB International 

UK 
1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Преработка на овошје и зеленчук 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина  
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4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Втора година /  

IV семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Љубица Каракашова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од: хемија, биохемија, 

микробиологија, предмети од сродни технолошки 

дисциплини, пристап до интернет и до научно-

стручна литература.  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Studentite se zapoznavaat so najnovite tehnolo{ki postapki za prerabotka i 
konzervirawe na ovo{jeto i zelen~ukot.  

11. Содржина на предметната програма: 

VOVED 
1. Vovedno zapoznavawe so nastavnata   disciplina. Gradba na ovo{jeto i zelen~ukot. 
Tehnolo{ki svojstva na ovo{jeto i zelen~ukot.  
2. Mehani~ki sostav na ovo{jeto i zelen~ukot.   
3. Hemiski sostav na ovo{jeto i zelen~ukot.  
4. Procesi koi nastanuvaat posle berba (di{ewe, isparuvawe na vodata od 
plodovite,sozrevawe i  prezrevawe na plodovite)  
5. Potemnuvawe na plodovite i nivnite prerabotki (enzimatsko, neenzimatsko i 
mikrobiolo{ko). 

6. Podgotvitelni operacii pri konzervirawe na ovo{je и зеленчук.  
7. Pomo{ni sredstva i surovini (voda, sredstva za zasladuvawe, sretstva za konzervirawe - 
organski i neorganski, sredstva za `elirawe i zgusnuvawe, sredstva za zakiseluvawe, 

sredstva za zacvrstuvawe i др. додатоци).    
8. Na~ini na konzervirawe (bioti~ki, abioti~ki i anabioti~ki).  
9. Ambala`a, vidovi ambala`a. 

PRERABOTKI OD ZELEN^UK 
10. Koncentrat (domatno pire) za proizvodstvo na ke~ap. Proizvodstvo na ke~ap, ~ili sos i 
sok od domati). 
11. Proizvodstvo na lutenica. 
12. Termi~ki konzerviran gra{ok. Prerabotka na morkov. 
13. Marinadi (pasterizirani marinirani piperki, pasterizirani marinirani krastavi~ki 
i cveklo). 
14. Biolo{ki konzerviran zelen~uk. 
15. Su{en zelen~uk. 

PRERABOTKI OD OVO[JE 
16. Proizvodstvo na sokovi (bistri, matni, ka{esti). 
17. Koncentrirani ovo{ni sokovi i ovo{ni sirupi.  
18. Poluprerabotki (pulpi, ka{i, surov mati~en sok i sukus).  

19. Energetski pijalaci.  
20. Proizvodstvo na kompot, me{an kompot, xem, marmalada, slatko.  
21. Su{ewe na ovo{je (su{ena sliva). 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, 

гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн. 

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, 
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дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90= 180 часови    

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
25 

бодови 

17.3 Активност и учество 15 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Активност и учество, успешно изработена семинарска 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Љубица Каракашова  Преработка на 

овошје и зеленчук 

Интерна скрипта, 

ФЗНХ, Скопје 

2011 

2. Гордана Никетић - 

Алексић  

Технологија воћа 

и поврћа 

Пољопривредни 

факултет, Београд 
1994 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. 

Мартин Вереш 

Принципи 

конзервисања 

намирница 

Пољопривредни 

факултет, Београд 
2004 

2. 

Милован Љубосављевић 

Воће, поврће, 

печурке и 

прерађевине 

Привредни 

преглед, Београд 
1989 

3. 

Властимир Црнчевић 

Преработка на 

овошјето и 

зеленчукот 

Универзитет Св. 

Кирил и Методиј, 

Скопје 

1977 
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4. Интернет    
5. Правилници кои се 

однесуваат на:  

- преработките  

од овошје и 

зеленчук,             

-адитивите               

-начин на 

означување на 

производите и др 

Службен весни на 

Р. Македонија 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Преработкa на поледелски производи 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма (единица,  
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односно институт, катедра, оддел) Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

 

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

6. Академска година/семестар Втора година  / 

IV семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Д-р Дане Бошев, вонреден професор 

Д-р Зоран Димов, редовен  професор 

Д-р Татјана Прентовиќ, вонреден професор 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од: ботаника, хемија, микробиологија. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења за преработките од одделни поледелски производи. 

Стекнување на дел од основните вештини за преработка на одделни поледелски производи. 

11. Суровини за производство на брашно. Производство на мелнички производи. Видови мелнички производи. Поделба на 

брашната. Технолошки постапки за производство на брашно. Суровини за пекарски производи. Видови пекарски 

производи. Технолошки постапки за производство на леб и печива. Суровини за производство на пиво. Технологија за 

производство на слад. Технологија за производство на пиво. 

Значење, еколошки услови за развој и технологијата на одгледување на поважните маслодавни култури и шеќерна 

репа. Мастите во исхраната, Состав на мастите, Масни киселини. Неглицеридни соединенија; Хемиски, физички 

оптички и топлински карактеристики на мастите. Технологија на чување на семето; Рафинирање на маслата. Прием и 

складирање на шеќерната репа, биохемиски процеси при складирање на  шеќерна репа. Екстракција на шеќер, Чистење 

на екстракциониот сок, Кристализацоија на шеќер. 

Osnovni metodi na konzervirawe na dobito~nata hrana. Podgotovka, metodi na konzervirawe na senoto. 
^uvawe na senoto. Gubitoci pri podgotovka na senoto i nivno namaluvawe.. 
Sena`a i nejzino podgotvuvawe.  
Konzervirawe na kabastata dobito~na hrana so silirawe. Faktori koi vlijaat vrz kvalitetot na 
sila`ata. Metodi na silirawe. Procesi pri silirawe. 
Silirawe na ednogodi{ni pove}egodi{ni leguminozi. Zgolemuvawe na koli~inata na {e}eri vo 
sila`ata.Bakterisko-enzimska stimulacija na fermentacija. Koristewe na hranlivi dodatoci 
Objekti za podgotovka na sila`ata. 
Ocenuvawe na kvalitetot na sila`ata. Organolepti~ki svojstva na sila`ata. Hemiski parametri za 
kvalitetot na sila`ata. Metodi za ocena na kvalitetot. 
Podgotovka na rastitelno bra{no. Podgotovka na peleti i briketi. 

Sistem na kontinuirano proizvodstvo na dobito~na hrana - zelen konveer. 
12. Методи на учење: Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, одбрана на проектна задача 

итн. 

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 45  часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), семинари, 

тимска  работа 

30  

часови 

16. Други форми на активности 

 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 

16.3 Домашно учење 85 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  70 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  15 бодови 

17.3 Активност и учество  15 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит  
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20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

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

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Гоце Василевски  

 

Преработка на 

поледелски 

производи 

Универзитетски 

учебник, Скопје 

1999 

 

2. Гоце Василевски  

 

Преработка на жито и 

брашно 

Универзитетски 

учебник, Скопје 

2012 

3. Дане Бошев Производство на слад 

и пиво – 

авторизирана скрипта 

ФЗНХ 2011 

4. Зоран Димов Производство на 

масти и масла – 

авторизирана скрипта 

ФЗНХ 2000 

5. Зоран Димов Производство на 

шеќер и скроб – 

авторизирана скрипта 

ФЗНХ 2000 

 
6. Ivanovski, R.P.,  

 
 

Fura`no 
proizvodstvo 

Univerzitet Sv. 
Kiril i Metodij, 
Skopje 

 2000 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. 
Ga}e{a, S. 

 
Tehnologija slada 

Poslovna zajednica 

industrije piva i slada 

Jugoslavije. Beograd, 

1979. 

2. 
Semiz, M. 

 
Tehnologija piva 

Poslovna zajednica 

industrije piva i slada 

Jugoslavije. Beograd, 

1979. 

3. Frank, D. Gunstone Vegetable oils in food 

technology: 

Composition 

Properties and Use 

Blackwell Publishing 2002 

4. 
Група аутора 

Шеħерна репа (од 

669 – 723) 

Југошеħер ДД, 

Београд 
1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Производство на овошен саден материјал 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 
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4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за земјоделски науки и храна 

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

6. Академска година/семестар Втора година / 

IV семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  Прпф.д-р Марјан Кипријанпвски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување знаење за начините на размножување на овошните растенија и технологија на 

производство на саден материјал од пооделни овошни видови 

11. Содржина на предметната програма: 

Организирање на овошен расадник. Уредување и подготовка на површината. Размножување на 

овошни растенија по генеративен пат. Размножување на овошни растенија по вегетативен пат. 

Вегетативно размножување на туг корен – калемење. Производство на питомки-калем гранки. 

Подлоги за поедини овошни растенија. Алат и прибор за калемење. Начини и време на калемење. 

Подигнување и одгледување на растило.  Вадење, класирање и пакување на садниот материјал. 

Производство на сертифициран саден материјал. Специфичности во производство на садници од 

јаболчест, коскести, јаткаст, јагодести и суптропски овошни видови.  

12. Методи на учење: 

(Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин 

на предавања, одбрана на проектна задача итн.)  

 
(Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, 

и консултации.) 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

Активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

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 20 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен Присуство на предавање и вежби 
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испит 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Колеќевски П., Ристевски 

Б. Кипријановски М.                               
 

Производство на 

овошен саден 

материјал 

Печатница 2-

Август, Штип 

2004 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Mi{i} P. Podloge 
vo}aka 

Nolit Beograd 1984 

2. Hartman H., Kester D., 

Davies F. 
Plant propagation, 

principles and 

practices (Fifth 

edition) 

Prentice-Hall Inc. 

Englewood Cliffs, 

New Yersey, USA 

1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Општа ентомологија 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенија-Фитомедицина 



 64 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Трета година / 

V семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  Прпф. д-р Станислава Лазаревска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија, 

екологија  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  Запознавање со основните карактеристики на 

класата на инсектите, како едни од најзначајните економски штетници на земјоделските култури. 

Проучување на надворешната и внатрешната градба на инсектите, нивното размножување и развој, 

еколошките законитости  

11. Содржина на предметната програма: 

Општа ентомологија 

- Таксономија на инсектите 

- Биолошки карактеристики на инсектите 

- Надворешна и внатрешна градба на инсектите 

- Физиологија на инсектите 

- Животен развој и репродукција на инсектите, онтогенија, дијапаузи, дисперзија, 

полиморфизам, интраспецифични односи, др. 

- Екологија на инсектите (интраспецифични и интерспецифични односи, абиотски фактори, 

структури на популациите, големина и динамика на популација) 

- Симптоми и штети предизвикани од инсектите на растенијата 

- Предаторство и паразитизам (три-трофички релации, локации домаќин/жртва, прифаќање и 

манипулација, селекција иселективност) 

- Методи за контрола на фитофагните организми (агротехнички, физички, генетски, биолошки, 

биотехнички и хемиск) 

- Семиохемикалии (феромони и други атрактанти) и стратегии за нивна примена (мониторинг , 

масовно ловење, сексуална конфузија, спречување на копулација и др.) 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, 

гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн.  

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, 

дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

Активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 Часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови                                            4    80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
  10 

бодови 
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17.3 Активност и учество   10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Предавања, вежби (лабораториски и теренски), 

семинарска  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Никола Танасијевиќ, Душка 

Симова-Тошиќ, Ефтим 

Анчев  

Земјоделска 

ентомологија 

Универзитет “Кирил 

и Методиј”- Скопје 

1987 

2. Н. Танасијевиќ, Д. Симова-

Тошиќ.  

Специјална 

ентомологија 

Универзитет у 

Београду 

1987 

3. Lea Schmidt Tablice za 

determinaciju 

insekata 

Sveuciliste u Zagrebu 1970 

4. Maceljski  Milan Poljoprivredna 

Entomologija 

Zrinski, Zagreb 1999 

5. Gullan P.J., Cranston P.S. The Insects – An 

Outline of 

Entomology 

USA 2000 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Philip Howse, Ian Stevens, 

Owen Jones 

Insect Pheromones 

and their Use in Pest 

Management 

Chapman&Hall 1998 

2. Стручни списанија и 

публикации од областа на 

ентомогија и заштита на 

растенија  

Заштита на 

растенија, 

Биљна заштита, 

Заштита биља, 

Биљни лекар, Journal 

of the Applied 

Entomology, Bulletin 

EPPO/OEPP/ OILB 

/MOBB  и др. 

  

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Фитофармација 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенија-Фитомедицина 
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4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Трета година /  

V семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Прпф. д-р Слпбпдан Банџп, Прпф.  д-р Миле Ппстплпвски, 
Прпф. д-р Раде Русевски, Дпц. Д-р Звпнкп Пацанпски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија, 

екологија  

10. Цели на предметната програма (компетенции):   

- Запознавање со основните хемиски производи за заштита на растенијата:фитоциди (фунгициди, 

бактерициди, хербициди) и зооциди (инсектициди, акарициди, нематоциди, родентициди, 

лимациди, авициди) и нивното влијание во животната средина.  

- Формулации на производите за заштита на растенијата.  

- Начини на апликација на производи за заштита на растенијата.  

- Безбедна примена на производите за заштита на растенијата.  

- Токсиколошки мерки.  

- Одржливост на животната средина и безбедност на храна 

11.  Производи за заштита на растенијата  
- Европски и национални прописи за регистрација и примена на производи за заштита на 

растенијата 

- Концепти на Максимално дозволени резидуи и Интервали на безбедна примена (каренца) 

- Коректна примена на производи за заштита на растенијата за безбедност на животната средина, 

работници и консументи 

- Биоконтролни агенси, природни супстанции и синтетички производи за зашптита на растенијата 

- Фунгициди, инсектициди, акарициди, нематоциди и други производи за заштитана растенијата, 

биоциди 

- Хемиска и функционална класификација на производи за заштита на растенијата според нивниот 

механизам на дејство 

- Формулации на производи за заштита на растенијата 

- Методи за евалуација на биолошката активност на производи за заштита на растенијата 

- Резистентност кон производите за заштита на растенијата на целните организми (генетски и 

физиолошки основи, генетика на популации, методи на мониторинг, превентивни мерки) 

Животна средина и производи за заштита на растенијата 

- Абсорпција, транслокација, и акумулација на производи за заштита на растенијата 

- Растителен метаболизам на производи за заштита на растенијата (детоксификација, red-ox, 

хидролиза, конјугација, улога на глутатион, гликоза и амино-киселините) 

- Трансформација на производи за заштита на растенијата во растенијата  

- Судбина на производи за заштита на растенијата во `ивотната средина (дифузија, волатизација и 

масовен трансфер, адсорпција, перзистентност, фото-трансформација, хемиска деградација, 

микробиолошка и ензимска деградација, полимеризација, оксидативни соединенија, хемиски и 

биотехнички процеси на почвена ремедијација, сорпциски изотерми и анализа на производи за 

заштита на растенијата во почва) 

- Одржливост на животната средина и безбедност на храна 

- Аналитички методи за детерминација на резидуи од пестициди 

- Еко-токсиколошки проценки на пестицидите 

Машини за апликација на производи за заштита на растенијата 

- Дози и волумени на дистрибуција, депозит, резидуи, услови за коректна дистрибуција, начини 

на приме на на производи за заштита на растенијата 

- Класификација на третмани со производи за заштита на растенијата и опрема за нивна 
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дистрибуција 

- Распрскувачи за водена дистрибуција на производи за заштита на растенијата (анализи и 

евалуација на густина на  капки, инспекција и калибрација на распрскувачи) 

- Опрема за апликација на производи за заштита на растенијата во заштитените простори 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, 

гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн. 

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, 

дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90= 180 часови    

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 Часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови                                            4    80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
  10 

бодови 

17.3 Активност и учество   10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Предавања, вежби (лабораториски и теренски), 

семинарска  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Maceljski  Milan Фitofarmacija 

(opci dio) 

Sveuciliste u 

Zagrebu 

1967 

2. Постоловски Миле, 

Пејчиновски Филип, 

Костов Ташко, Накова 

Роза 

Преглед на 

пестицидите 

регистрирани во 

Р.Македонија, 

Скопје  

ЗЗР на РМ, Скопје  2000 
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3. Јањиќ Васкрсија Фитофармација Београд-Бања 

Лука  

2005 

4. Maceljski  Milan Poljoprivredna 

Entomologija 

Zrinski, Zagreb 1999 

     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

     

1. Стручни списанија и 

публикации од областа 

на ентомогија и 

заштита на растенија  

Заштита на 

растенија, 

Биљна заштита, 

Заштита биља, 

Биљни лекар, 

Journal of the 

Applied 

Entomology, 

Bulletin 

EPPO/OEPP/ 

OILB /MOBB  и 

др. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Градинарство 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

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

оддел) 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Трета година /  

V семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Прпф. д-р Гпрдана Пппсимпнпва 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од биологија, ботаника, 

општо поледелство 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување знаење за потекло, класификација и одгледување на зеленчук, нови технологии, 

специфики на одделни култури. Стекнување основни вештини за советодавни услугипри 

одгледување на зеленчук за комерцијална намена. 

11. Содржина на предметната програма: 

 Вовед во градинарство 

 Хранливи вредности на зеленчукот 

 Потекло и глобална дистрибуција и потрошувачка 

 Сегашна состојба со производството на свеж зеленчук во Македонија 

 Услови за одгледување на зеленчукот.  

 Почва – структура, плодност, експозија, pH, EC   

 Вода – системи на наводнување  

 Економски фактори – репроматеријали, работна сила и механизација.  

 Агротехнички мерки за производство на зеленчук – општи, специјални и специфични.  

 Значење на производство под заштитени простори, состојба на производството под 

заштитени простори во Македонија и во светот 

 Избор на локација и организирање на заштитени простори.  

 Видови на заштитени простори, конструкции  и специфики на покривни материјали  

 Услови за успевање на градинарските култури под заштитени простори 

 Берба, пакување, чување на зеленчукот, пакување и транспорт  

 Свежи и конзервирани градинарски производи/ правилници 

12. Методи на учење: 

Теоретската настава се реализира со: дискусија, класични предавања подржани со видео 

презентации, работа на практични случаи, изработка на групни и индивидуални семинарски 

задачи.  

Практичната работа се реализира преку посета на ралични типови заштитени. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 40 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
40 

бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Положени тестови и семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Pierce Lincoln C Vegetables: 

characteristics, 

production and 

marketing, 

John Wiley and Sons 1987 

2. Dennis R. Decoteau Vegetable Crops Prentice Hall 1999 

3. 
By Maynard, Donald 

N., Hochmuth, 

George J., Knott's  

Handbook for 

Vegetable Growers 
Wiley Interscience 

Publications, New 

York 

1988 

4. 

Christopher Brickell 
RHS Encyclopedia of 
Gardening (RHS), 

Publisher: Dorling 
Kindersley 

2007 

5. Dorling Kindersley 
RHS Complete Gardener's 
Manual 

Dorling Kindersley 2011 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Joseph Harris Gardening for Young and 
Old - The Cultivation of 
Garden Vegetables in the 
Farm Garden 

Kessinger Publishing 2009 

2. John Harrison The Complete Vegetable 
Grower 

Right Way 2011 

3.     
4.     
5.     

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од ПРВ ЦИКЛУС на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ПРОИЗВОДСТВО НА ЛОЗОВ САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

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

оддел) 

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА 

СКОПЈЕ 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 

6. Академска година/семестар ТРЕТА ГОДИНА  

V СЕМЕСТАР 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Прпф. д-р ПЕТАР ХРИСТОВ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Положени испити од предметите кои се слушаат во 

претходните семестри на наставната програма а се  

однесуваат на научното поле лозарство 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Zapoznavawe na studentite so na~inite na rаzmno`uvawe na vinovata loza, proizvodstvoto na 
lozov sadеn materijal i repromaterijal, ~uvawe i upotreba. 

11. Содржина на предметната програма:  
Voved vo razmno`uvawe na lozata, generativno razmno`uvawe. Zapoznavawe so vegetativnoto 
razmno`uvawe, razmno`uvawe so polo`nici i reznici. Mati~ниk na lozovi podlogi, potpori vo mati~никоt. 
Odgleduvawe i nega na mati~никоt (mati~ник za lozovi podlogi i sortimentsko lozje). Berba na reznici, 
trapewe i ~uvawe na reznici, pakuvawe i transport. Grade`ni objekti na rasadnikot (kalemarnica, 
stratifikala, oran`erii, bazeni, ladilnik i pridru`ni objekti). Kalemewe na vinovata loza na zrelo na stalno 
mesto. Kalemewe na vinovata loza na stalno mesto na zeleno (na~ini i tehnika). Proizvodstvo na lozov 
kalem - ra~no i ma{insko kalemewe. Na~ini na stratifikuvawe (klasi~no, voda, elektrostratifikuvawe). 
Sadewe i nega na kalemite vo vkorenili{te. Vkorenuvawe na kalemi vo hidropon. Industrisko proizvodstvo 
na lozov kalem. Vadewe, klasirawe, trapewe i ~uvawe na kalemite. Pakuvawe i transport na kalemi.   

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин 

на предавања, одбрана на проектна задача итн. Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и 

теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

Активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 

45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа  + проект  

(презентација: писмена и усна) 
10+20 

бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 
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18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовно присуство на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Петар Христов Општо лозарство Макформ Скопје 2002 

2. Душан Буриќ Виноградарство  

I и II 

Радивој Чирпанов 

Нови Сад 

1972 

3. Проф.д-р З. Божиновиќ Ампелографија Агринет 2010 

4. Петар Циндриќ, Корач 

Нада, Ковач Владимир  

Сорте винове лозе 

III издање 

Прометеј  

- Нови Сад 

2000 

5. Лазар Аврамов,  

Драгољуб Жуниќ  

Посебно  

виноградарство 

Пољопривредни 

факултет – Београд  

2002 

     

     

     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Различни автори Публикации на 

ОИВ 

ОИВ -  

2. Различни автори Научни списанија 

и публикации 

Меѓународни 

списанија и 

публикации 

 

- 

3. Galet P  Precis 

d’ampelographie 

pratique 

Montpellier. 1985 

4. Зиројевиќ D.  Познавање сората 

винове лозе 

Градина – Ниш 1972 - 

1974 

5. Лазар Аврамов Виноградарство Београд 1991  
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Екоовоштарство 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за земјоделски науки и храна 

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

6. Академска година/семестар Трета година /  

V семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  Прпф.д-р Марјан Кипријанпвски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување знаење за биолошко-еколошките законитости кај овошните растенија, начини на 

размножување на овошните растенија, подигнување и одгледување на насади за еколошко 

производство на овошје, како и основни карактеристики на поважните овошни видови и сорти.  

11. Содржина на предметната програма: 

Ботаничка и еколошко-помолошка класификација на овошните растенија. Морфолошки 

карактеристики на овошните растенија. Биолошко –еколошки основи на овошните растенија. 

Размножување на овошните растенија и производство на саден материјал. Избор на локации, 

подготовка на површината и подигнување на овошни насади за еколошко 

производство.Одгледување на еко овошни насади. Помотехнички мерки-формирање и резидба на 

овошните растенија. Агротехнички мерки во еко овошни насади-одржување на површината, 

ѓубрење и наводнување на еко –овошни насади. Специфичности на поедини овошни видови и 

сорти погодни за еко овошни насади.  

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин 

на предавања, одбрана на проектна задача итн.. 

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, 

и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90= 180 часови     

15. Форми на наставните  

Активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 60 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 20 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 
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од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавање и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Кипријановски М. Еко овоштарство  Интерна скрипта 

ФЗНХ 

2009 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Lind K., Lafer G., 

Schloffer K., Innerhofer 

G., Meister H.  

Organic 

fruit 

growing 

(превод од 

германски) 

CABI Publishing, 

CAB International 

Wallingford, UK 

 

2003 
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Прилог бр.3 Предметна програма од ПРВ ЦИКЛУС на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ЕКОЛОЗАРСТВО 

2. Код  

3. Студиска програма ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА-ФИТОМЕДИЦИНА 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА 

СКОПЈЕ 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 

6. Академска година/семестар ТРЕТА ГОДИНА  /  

V СЕМЕСТАР 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Прпф. д-р КЛИМЕ БЕЛЕСКИ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Положени испити од предметите кои се слушаат во 

претходните семестри на наставната програма а се  

однесуваат на научното поле лозарство 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Steknuvawe znaewe vo tehnologijata na integralnoto i organsko proizvodstvo na grozje i vino. 
Zapoznavawe so zakonskata regulativa.   

11. Содржина на предметната програма:  
Istorijat i razvoj na organskoto proizvodstvo na grozje i vino. Принципи на органско производство. Површини, 
производство на органско грозје и органско вино во светот. Органи на винова лоза. Фенофази. Производство на лозов 
саден материјал.  Izbor na lokacija za organsko proizvodstvo na grozje. Сistemi za organsko proizvodstvo na grozje. 
Agrotehni~ki merki  vo organskoto proizvodstvo na grozje. Ampelotehni~ki merki vo organskoto proizvodstvo na 
grozje. Сorti za organsko proizvodstvo na трпезно grozje. Сorti za organsko proizvodstvo na винско grozje. 
Хибриди. Отпорни сорти. Proizvodstvo na organsko vino. Zakonska regulativa na organskoto proizvodstvo na 
proizvodstvo na grozje i vino. 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин 

на предавања, одбрана на проектна задача итн.. Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и 

теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 

60 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа  + проект  

(презентација: писмена и усна) 
10+20 

бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 
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18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовно присуство на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Publikacii   IFOAM  

2. Проф.д-р З. Божиновиќ Ампелографија Агринет 2010 

3. Петар Циндриќ, Корач 

Нада, Ковач Владимир  

Сорте винове лозе 

III издање 

Прометеј  

- Нови Сад 

2000 

4. Лазар Аврамов,  

Драгољуб Жуниќ  

Посебно  

виноградарство 

Пољопривредни 

факултет – Београд  

2002 

5. Петар Христов Општо лозарство Макформ Скопје 2002 

 Душан Буриќ Виноградарство  

I и II 

Радивој Чирпанов 

Нови Сад 

1972 

     

     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Различни автори Публикации на 

ОИВ 

ОИВ -  

2. Различни автори Научни списанија 

и публикации 

Меѓународни 

списанија и 

публикации 

 

- 

3. Galet P  Precis 

d’ampelographie 

pratique 

Montpellier. 1985 

4. Зиројевиќ D.  Познавање сората 

винове лозе 

Градина – Ниш 1972 - 

1974 

5. Лазар Аврамов Виноградарство Београд 1991  
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Екополеделство 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје 

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

6. Академска година/семестар Трета година /  

V семестар 

7.  Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Татјана Прентовиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Predznaewa od ботаника, op{to poledelstvo i osnovi na rastitelno 

proizvodstvo и исхрана на растенија 

Pristap do internet i do stru~no-nau~ni spisanija 

10. Цели на предметната програма (компетенции):   
Predmetot opfaka pregled na vlijanieto na konvencionalnoto poledelsko proizvodstvo vrz `ivotnata sredina i 
proizvodnite tehnologii vo poledelskoto proizvodstvo bazirani vrz principite za maksimalno namaluvawe na rizikot 
vrz `ivotnata sredina i prirodnite resursi.   
Steknuvawe znaewe za odgleduvawe na poledelski kulturi, po principi na odr`livo i organsko proizvodstvo. 

11. Содржина на предметната програма:   
Agenda 21 i  Rio Konvencii. Poim za organsko proizvodstvo. Evropska regulativa za OZ i IFOAM 
Osnovi na dobra zemjodelska praksa. Osnovi na integralna za{tita i sistemi na odgleduvawe. Osnovi i zna~ewe na 
organsko proizvodstvo 
Agrobiznis i agromenaxment vo organskoto proizvodstvo 
Sistemi i standardi za kvalitet (sistem na kontrola HACCP) 
Primena na mikroorganizmite vo organskoto proizvodstvo.  
Navodnuvawe vo organskoto proizvodstvo 
Biolo{ka za{tita protiv bolesti, {tetnici i pleveli 
Obrabotka na po~vata i pribirawe na posevite vo organskoto proizvodstvo. Biomasata kako obnovliv 
izvor na energija 
Kontinuirano ocenuvawe (polagawe na prv test) 
Organsko proizvodstvo na `itni kulturi 
Organsko proizvodstvo na `itni kulturi (prodol`enie) 
Organsko proizvodstvo na industriski kulturi 
Organsko proizvodstvo na industriski kulturi (prodol`enie) 
Organsko proizvodstvo na fura`ni kulturi i trevnici 
Kontinuirano ocenuvawe (polagawe na vtor test) 

12. Методи на учење:      Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се 

практикуваат дискусии, изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на 

случај, консултации, гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн.  

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90 = 180 часови  

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 

60 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 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 (2 x 30) + 20 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 (max.) 

бодови 
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17.3 Активност и учество 10 (max.) бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Задолжително присуство на предавања и на вежби. 

Дозволено одсутвување само од 2 предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Egumenovski, P. Specijalno 
poledelstvo 
 

 1998 

2. Vasilevski, G., Zrnesti i klubenesti 
kulturi 

 2004, 

3. Ivanovski, R. P., Fura`no 
proizvodstvo 

 2000, 

 4. Lazic Branka, Babovic, J. Organska 
poljoprivreda 

 2008. 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1.  Dokument od 
Samitot za 
planetata Zemja – 
Agenda 21,  

 1992; 

2.  Tri Rio Konvencii,  2004; 

3. Pronatura, , Prira~nik za 
organsko 
zemjodelsko 
proizvodstvo, , ,; 

 2001, 

4. Pronatura Prira~nik za 
organsko 
poledelsko 
proizvodstvo, 

 2002, 

 Agrolink Prira~nik za 
proizvodstvo na 
seme vo organska 
gradina 

 2003 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Менаџмент на фарми 
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2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Трета година /  

V семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  Прпф. д-р Миле Пешевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Предзнаења од менаџмент на човечки ресурси. 

Организација на производствените ресурси и 

производствени технологии.  

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 поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, 

гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн. 

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, 

дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови    

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
30 

бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 
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19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на предавањата, вежбите и положени 3 

теста 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Пешевски М.  Менаџмент на 

фарми 

(авторизирани 

предавања) 

ФЗНХ, Скопје 2009 

2.     
3.     

4. 

    

5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Тарнер Џ., Тејлор М. Применет 

менаџмент на 

фарма 

Издавачки центар 

ТРИ, Скопје 

2010 

2.     

3.     

4.     
5.     
6.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Специјална Eнтомологија I 

2. Код  
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3. Студиска програма Заштита на растенија-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Трета година / 

VI семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  Прпф. д-р Миле Ппстплпвски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија, 

екологија, општа ентомологија  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  Запознавање со штетни видови инсекти на 

земјоделските култури (Apterygaota-Protura, Diplura, Collembola, Thysanura; Pterigota-

Ephemeroptera, Odonata, Orthoptera, Dyctioptera, Dermaptera, Thysanoptera,  Homoptera, Hemiptera), 

нивната биологија, дистрибуција, штетност, мерки за контрола  

11. Содржина на предметната програма: 
Општа ентомологија 
- Симптоми и штети предизвикани од инсектите кај растенијата  

Применета земјоделска ентомологија 
- Морфологија, биологија и етологија (животен циклус и репродукција на видот), екологија (абиотски и биотски 

интеракции ефекти), симптоми и штети од штетните инсекти на главните земјоделски култури (вклучително и 

декоративните растенија, оранжериските култури и култури кои се одгледуваат безпочвено, како и растителни 

производи) и живот во синантропски услови, како и принципи на интегрална заштита (Apterigota: Protura, Diplura, 

Collembola, Thysanura. Pterygota: Ephemeroptera. Odonata. Orthoptera: Acrididae, Tettigonidae, Gryllidae, Gryllotalpidae. 

Dyctioptera: Blattodae, Mantodae. Isoptera. Dermaptera. Plecoptera. Psocoptera. Mallophaga. Anoplura. Thysanoptera: 

Terebrantia: Aelothripidae, Tripidae, Tubuliphera: Phloeothripidae. Heteroptera: Pentatomidae, Miridae, Tingitidae, Nabidae, 

Anthocoridae. Homoptera: Cicadina, Aleurodina, Aphidina, Psyllina, Coccina. Neuroptera. Coleoptera: Carabidae, 

Scarabaeidae, Elateridae, Buprestidae, Anobiidae, Chrysomelidae, Bruchidae, Cerambicidae, Coccinellidae, Curculionidae, 

Scolytidae) 

- Морфологија, биологија, етологија (развоен циклус и репродукција на видот), екологија (абиотски биотски 

интеракции и влијанија) на природните непријатели на фитофагните инсекти и принципи на интегрална заштита 

12. Методи на учење: 
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка на 

групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања, одбрана на 

проектна задача итн.Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, 

дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

Активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 Часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови                                            4    80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
  10 

бодови 

17.3 Активност и учество   10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 
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од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Предавања, вежби (лабораториски и теренски), 

семинарска, инсектариум  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Никола Танасијевиќ, Душка 

Симова-Тошиќ, Ефтим 

Анчев  

Земјоделска 

ентомологија 

Универзитет “Кирил 

и Методиј”- Скопје 

1987 

2. Н. Танасијевиќ, Д. Симова-

Тошиќ.  

Специјална 

ентомологија 

Универзитет у 

Београду 

1987 

3. Lea Schmidt Tablice za 

determinaciju 

insekata 

Sveuciliste u Zagrebu 1970 

4.  Maceljski Milan, Igrc-Barcic 

Jasminka  

Entomologija Zrinski, Zagreb 1991 

5. Maceljski  Milan Poljoprivredna 

Entomologija 

Zrinski, Zagreb 1999 

6. Gullan P.J., Cranston P.S. The Insects – An 

Outline of 

Entomology 

USA 2000 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Philip Howse, Ian Stevens, 

Owen Jones 

Insect Pheromones 

and their Use in Pest 

Management 

Chapman&Hall 1998 

2. Jervis and Kidd Insect Natural 

Enemies 

Chapman &Hall 1996 

3. Malais M.H., Ravensberg 

W.J. 

Knowing and 

Recognizing 

ISBN 9005439126-X  

 Teng P.S. Crop Loss 

Assessment and Pest 

Management 

ISBN 089054-079-9  

4. Стручни списанија и 

публикации од областа на 

ентомогија и заштита на 

растенија  

Заштита на 

растенија, 

Биљна заштита, 

Заштита биља, 

Биљни лекар, 

Journal of the 

Applied Entomology, 

Bulletin 

EPPO/OEPP/ OILB 

/MOBB  и др. 

 

 

  

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

1. Наслов на наставниот предмет Фитопатологија (Псеудомикози и микози) 

2. Код  
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3. Студиска програма Заштита на растенија-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Трета година  /  

VI семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  Дпц. д-р Билјана Кузманпвска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Претходни општи предзнаења: ботаника, хемија, микробиологија, 

генетика, поледелство, градинарство, овоштарство, лозарство 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Воведување на студентите во теоретско и практично 

запознавање со најважните фитопатогени габи, интерактивноста со нивните домаќини, симптоматологијата, 

етиологијата и други специфики на заболувањата што ги предизвикуваат, како и мерките за нивно сузбивање.  

11. Содржина на предметната програма: 
 - Дефиниција на поимот болест 

- Поим за паразити и паразитизам 

- Морфологија на фитопатогените габи 

- Патогенеза 

- Механизми на отпорност кај растенијата 

- Варијабилност на псеудогабите и габите 

- Епифитотиологија 

- Симптоматологија на болестите предизвикани од фитопатогени псеудогаби и габи 

- Евалуација на болестите предизвикани од псеуодгаби и габи 

- Таксономија на фитопатогените псеудогаби и габи: 

- Pseudomikozi: Carstvo Protozoa, Razdeli: Myxomycota, Plasmodiophoromycota. 

- Pseudomikozi: Carstvo Chromista, Razdel: Oomycota, Klasa: Oomycetes Red: Peronosporales. 

- Pseudomikozi: Carstvo Chromista, Razdel: Oomycota, Klasa: Oomycetes Red: Pythiales. 

- Pseudomikozi: Carstvo Chromista, Razdel: Oomycota, Klasa: Oomycetes Red: Saprolegniales, Sclerosporales. 

- Mikozi: Carstvo Fungi, Razdel: Chytridiomycota, Klasa: Chytridiomycetes Redovi: Blastocladiales, Chytridiales, 

Spizellomycetales. 

- Mikozi: Carstvo Fungi, Razdel: Ascomycota, Klasa: Archiascomycetes, Red: Taphrinales, KlasaIII: Filamentous 
Ascomycetes, Red: Erysiphales, 

- Mikozi: Carstvo Fungi, Razdel: Ascomycota, A: Pyrenomycetes, Redovi: Diaporthales, Diatrales, Hypocreales, 

Phyllachorales, Xylariales. 

- Mikozi: Carstvo Fungi, Razdel: Ascomycota, B: Loculoascomycetes, Redovi: Dothideales, Pleosporales. 

- Mikozi: Carstvo Fungi, Razdel: Ascomycota, C: Discomycetes, Redovi: Leotiales. 

- Mikozi: Carstvo Fungi, Razdel: Ascomycota, D: Deuteromycetes, Rodovi: Allternaria, Ascochyta, Cercospora,Chara, 

Colletotrichum, Coniella, Fulva . 

- Mikozi: Carstvo Fungi, Razdel: Ascomycota, D: Deuteromycetes, Rodovi: Fusarium, Helminthosporium, Kabatiella, 

Macrophominia, Microdochium, Phialophora, Phoma . 

- Mikozi: Carstvo Fungi, Razdel: Ascomycota, D: Deuteromycetes, Rodovi: Phomopsis, Ramularia, Septoria, 

Stenocarpella, Stigmina, Verticillium. 

- Mikozi: Carstvo Fungi, Razdel: Basidiomycota, Redovi: Agaricales,  Ceratobasidiales, Sterales. 

- Mikozi: Carstvo Fungi, Razdel: Basidiomycota, Red: Uredinales. 

- Mikozi: Carstvo Fungi, Razdel: Basidiomycota, Red: Ustilaginales. 

12. Методи на учење:Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се 

практикуваат дискусии, изработка на групни или индивидуални семинарски работи, 

консултации, одбрана на проектна задача итн..Вежбите ќе бидат аудиториски, 

лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90= 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 Часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

семинари, тимска  работа 

30  
часови 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет HERBOLOGIJA 
2. Код  

16. Други форми на 

активности 

 

16.1 Проектни задачи 15 часови 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови                                            4    80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
  10 

бодови 

17.3 Активност и учество   10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Предавања, вежби (лабораториски и 

теренски),семинарска  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Ивановиќ Мирко, Ивановиќ 

Драгица 

Псеудомикозе и 

микозе биљака 

Универзитет у 

Београду, 

Пољопривредни 

факултет 

2002 

2. Ивановиќ Мирко Микозе биљака Универзитет у 

Београду, 

Пољопривредни 

факултет 

1992 

3. Пејчиновски Филип, Митрев 

Саша 

Земјоделска 

фитопатологија – 

специјален дел 

Универзитет “Гоце 

Делчев” – Штип 

2009 

4. Јосифовиќ Младен Пољопривредна 

фитопатологија 

Универзиитет у 

Београду, 

Пољопривредни 

факултет 

1956 

 

22.2 

Дополнителна литература 

1. Стручни списанија и 

публикации од областа на 

фитопатологијата - 

вирусологијата и заштита на 

растенија  

Заштита на растенија, 

Биљна заштита, 

Заштита биља, 

Биљни лекар, Plant 

disease, Phytopathology 

Bulletin EPPO/OEPP/ 

OILB /MOBB  и др. 
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3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар III godina / 
VI semestar 

7.  
Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник  доц. д-р Звонко Пацаноски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од Принципи на 
растителното производство, Општо поледелство 
со агроекологија, Ботаника 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на предметната програма е запознавање na studentite сo teoretskite i prakti~nite 
poznavawa na биологијата, екологијата и класификацијата na plevelite, merkite za borba 
protiv plevelite i suzbivawe na plevelite vo oddelni kulturi  

11. Содржина на предметната програма: 
Poim i poteklo na plevelite; Biolo{ki svojstva na plevelite; Na~in na {irewe na plevelite. [teti od 
plevelite; Ekologija na plevelite. Klasifikacija na plevelite. Invazivni pleveli. Indirektni i direktni 
merki za borba protiv plevelite. Integralni merki za borba protiv plevelite. Agrotehni~ki, 
mehani~ki, fizi~ki i biolo{ki merki za borba protiv plevelite. Hemiski merki za borba protiv 
plevelite; Klasifikacija na herbicidite. Tehnika na primena na herbicidite; Metodi za ocenuvawe 
na efikasnosta na herbicidite; Ocenuvawe na fitotoksi~noto dejstvuvawe na herbicidite. 
Suzbivawe na plevelite vo p~enica, ja~men i oriz. Suzbivawe na plevelite vo lucerka, esparzeta, 
detelina i `olt yvezdan. Suzbivawe na plevelite vo len i maslodajna repka. Suzbivawe na 
plevelite vo p~enka, p~enka+grav, sirak i proso. Suzbivawe na plevelite vo son~ogled, {.repa, 
pamuk,tutun, bostan, kompir, soja i kikiriki. Suzbivawe na plevelite vo gradinarski kulturi. 
Suzbivawe na plevelite vo lozovi i ovo{ni nasadi. Suzbivawe na plevelite vo prirodni trevnici. 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, 

гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн.  

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, 

дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90= 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
 

бодови 

17.3 Активност и учество  бодови 

18. Критериуми за оценување 

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

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 
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од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Kostov, T.  Herbologija  Univerzitet “Sv. 
Kiril i Metodij”, 
Fakultet za 
zemjodelski nauki i 
hrana 

2006 

2. Koi}, M. i Jawi}, V. Osnovi 
herbologije 

Nauka, Belgrad 1994 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. King, L. J. Weeds of the 
World. Biology 
and Control 

Leonard Hill, 
London; 
Interscience 
Publishers, INC, 
New York 

1966 

2. Kova~evi}, J. Korovi u 
poqoprivredi 

Nakladni zavod, 
Zagreb 

1976 

3. Koi}, M., Jawi}, V., 
Stepi}, R. 

Korovi i wihovo 
suzbijawe 

Biografika, Subotica 
1996 

4. Radosevich, S.R., Holt, 
J.S., Ghersa, C. 

Weed ecology: 
implications for 
management 

 

John Wiley and 
Sons, New York 

1997 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет NAVODNUVAWE 
2. Код  
3. Студиска програма Za{tita na rastenijata-Fitomedicina 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
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оддел)  
5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус студии 
6. Академска година/семестар Трета godina / 

VI semestar 
7.  

Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Prof. d-r Ordan ^ukaliev  
Dоц. д-р Vjekoslav Tanaskovi} 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Po`elni se prethodni op{ti predznaewa za 
rastitelnoto proizvodstvo (po~va-voda-rastenie). 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Posebno vnimanie }e bide dadeno na ekolo{koto upravuvawe i iskoristuvawe na vodata za 
navodnuvawe, eden od na~inite za nagolemuvawe na zemjodelskoto proizvodstvo od edinica 
povr{ina bez pritoa da se naru{i `ivotnata sredina. Studentite }e se zapoznaat i so me|usebnoto 
vlijanie na po~vata : vodata : rastenieto, a osoben osvrt }e se dade na pravilnoto i racionalno 
navodnuvawe, primenata na modernite tehniki na navodnuvawe, apliciraweto na hranlivite 
materii i drugite agrohemikalii preku sistemot za mikronavodnuvawe so cel nivna racionalna 
primena i za{tita na `ivotnata sredina.  
Studentite }e se zdobijat so osnovni ve{tini za opredeluvawe na vkupnite potrebi na voda za 
dobivawe na optimalni prinosi, a posebno e zna~ajno da se istakne deka }e se zdobijat so 
poznavawa da mo`at da se spravat so trite najva`ni elementi vo navodnuvaweto: opredeluvawe 
na momentot na zalevawe kaj zemjodelskite kulturi, kolku voda da se dade na kulturata i na koj 
na~in da se dade istata odnosno koja tehnika na navodnuvawe da se primeni, a se so cel 
dobivawe na povisoki i poekonomi~ni prinosi i za{tita na `ivotnata sredina. 

11. Содржина на предметната програма: 

Voved. Vodata i navodnuvaweto kako komponenti za ekolo{ko zemjodelsko 
proizvodstvo. Navodnuvaweto vo svetot. Navodnuvaweto i vodnite resursi vo R. 
Makedonija. Op{ti fizi~ki svojstva na po~vata zna~ajni vo praksata na navodnuvawe  
Vodni konstanti na po~vata. Kapilaren potencijal (Skofildova vrednost, pF), 
primena vo praksata, pF krivi. Infiltracija i filtracija. Direktni i indirektni 
metodi za opredeluvawe na vla`nosta vo po~vata. Opredeluvawe na vremeto i 
normata na zalevawe. Osnovni faktori koi ja uslovuvaat potrebata od navodnuvawe 
(Klimatski faktori Po~veni faktori Kultura-vid, sorta Ekonomski uslovi). Su{a, 
vidovi su{a, i borba protiv su{ata. Voden re`im na rastenijata vo uslovi na 
navodnuvawe. Navodnuvawe i fotosintezata. Evapotranspiracija (potencijalna, 
maksimalna, realna, referentna).Metodi za opredeluvawe na evapotranspiracijata. 
Direktni merewa (polski opiti, voden bilans, lizimetri). Indirektno opredeluvawe 
(CROPWAT so koristewe na kompjuterska obrabotka na podatoci, Blani i Kridl, 
Hidrofitotermi~ki koeficient, Transpiracionen koeficient...) Bilans na voda. 
Proekti za navodnuvawe (Zemjodelski osnovi, vkupni potrebi od voda i dr.). Kalendar na 
zalevawe i grafikon na hidromodul. CROPWAT. Povr{inski-gravitaciski tehniki na navodnuvawe. 
Navodnuvawe so ve{ta~ki do`d. Osnovni karakteristiki i eksploatacija na oddelni agregati (uredi) 
za navodnuvawe. Mikronavodnuvawe (Navodnuvawe so sistem kapka po kapka i 
mikrodo`dewe). Primena na hemigacija (Fertirigacija Fungigacija, Insektigacija, Herbigacija…) 
za pogolemi i poekonomi~ni prinosi i za{tita na `ivotnata sredina. Navodnuvawe na poledelski 
kulturi. Navodnuvawe na gradinarski i cve}arski kulturi. Navodnuvawe na vinova loza i ovo{ni 
kulturi. Strategija za ekolo{ka i odr`liva upotreba na vodite vo zemjodelskoto proizvodstvo. 

12. Методи на учење: 

Nastavata }e se realizira so teoretski predavawa celosno pokrieni so Power Point i video 
prezentacii, }e se praktikuvaat i diskusii, izu~uvawe na prakti~ni slu~ai, izrabotka na grupni i 
individualni seminarski zada~i.  
Prakti~nata rabota }e se realizira paralelno preku teoretska (Power Point i video prezentacii) i 
prakti~na nastava (na teren i vo laboratorija) so timska rabota na konkretni problemi koi se 
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aktuelni od oblasta na navodnuvaweto.  

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105= 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 

бодови 

17.3 Активност и учество 30 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Iqovski, I.,  
 

Navodnuvawe, 
U~ebno pomagalo 
za studenti 

Zemjodelski Fakultet, 
Skopje  

1992 

2. Iqovski, I., ^ukaliev, O.,  
 

Praktikum po 
Navodnuvawe, 

Zemjodelski Fakultet, 
Skopje 

2002 

3. ^ukaliev, O., Tanaskovi} V.,  Rabotna tetratka za 
evaluacija na 
samostojnata rabota 
na studentite po 
predmetot 
Navodnuvawe  

Interna rabotna 
tetratka-Fakultet za 
zemjodelski nauki i 
hrana - Skopje 

2010 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Vučić, N.,  
 

Navodnjavanje 
poljoprivrednih 
kultura  

Univerzitet u Novom 
Sadu, Novi Sad 

1976 
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2. Bošnjak, Đ.,  
 

Naodnjavanje 
poljoprivrednih 
useva, 

Univerzitet u Novom 
Sadu, Poljoprivredni 
Fakultet, Novi Sad 

1999 

3. Dragović, S.,  
 

Navodnjavanje, Naučni institut za 
ratarstvo i povrtarstvo, 
Novi Sad 

2000 

4. Lascano, R. J., Sojka, R. E., 
(editors)  
 

Irrigation of 
Agricultural Crops,  

Amer Society of 
Agronomy; 2nd 
illustrated edition edition  

2007 

 5. Lamm, R. F., Ayars E. J., 
Nakayama, S.F.  

Microirrigation for 
Crop Production-
Design, Operation 
and Management.  

Elsevier 2007 

6. Lascano, R. J., Sojka, R. E., 
(editors)  
 

Navodnuvawe na 
zemjodelskite 
kulturi  

Akademski pe~at 2010 

7. Lamm, R. F., Ayars E. J., 
Nakayama, S.F.  

Mikronavodnuvaw
e za proizvodstvo 
na rastitelni 
kulturi  

Nampres 2009 

8. ^ukaliev, O., Iqovski, I., 
Sekuloska, T., Tanaskovi}, 
V.,  
 

Fertirigacija za 
podobruvawe na 
rastitelnoto 
proizvodstvo i 
za{tita na `ivotnata 
sredina vo R. 
Makedonija, 
Bro{ura, 

GTZ, Skopje. 2003 

9. ^ukaliev, O., Mukaetov, D., 
Tanaskovi} V.  

Primena na 
fertirigacija kaj 
jabolkov nasad, 
Bro{ura, 

Programa za razvoj na 
obedinetite nacii 
(UNDP). 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Тревници 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Трета година /  7.  Број на ЕКТС  6 
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VI семестар Кредити 

8. Наставник  Прпф. д-р Петре Иванпвски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од... Педологија, 

Агрохемија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање со природни и сеани тревници, рационално користење и унапредување на истите со 

заштита на разноликоста. 

11. Содржина на предметната програма:  

Природни тревници. 

Сеани тревници.  

Специјални тревници, користење и заштита на истите. 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, 

гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн. 

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, 

дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90= 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 Часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 60 Часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови    50 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
   30 

Бодови 

17.3 Активност и учество    20 Бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовна посета на часовите и вежбите во лабораторија 

и на терен. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература  Постои сооодветна и доволна 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 
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1. Ивановски  Фуражно 

производство 

 2000 

2.     
3.     
4. 

    

5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Сета постојна 
литература  за 
тревници 

   

2.     
3.     
4.     

5.     
6.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Planirawe i ureduvawe na parkovi 
2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
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5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус студии 

6. Академска година/семестар Treta godina / 
VI semestar 

7.  
Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  Prof. d-r Stefanka Haxi Pecova  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Predznaewa od humani resursi, cve}arstvo na 
otvoreno, navodnuvawe, mehanizacija, 
dekorativna  dendrologija.  
Pristap do internet i do stru~no-nau~ni 
spisanija. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Steknuvawe znaewe za poimite povrzani so javnoto gradsko zelenilo, kategoriite na 
parkovite i na~inot na ureduvawe i koristewe na parkovite, za Konvencijata za 
za{tita na predelskata raznovidnost na Evropa, upravuvaweto, planiraweto i 
za{titata na predlite 
Steknuvawe osnovni ve{tini za  na~inot na planirawe, obliukuvawe i ureduvawe na 
parkovi, vklu~uvawe vo procesite i timovite za  planirawe i za{tita na predelite i 
biodiverzitetot  
 

11. Содржина на предметната програма: 

Poimi za predelot i pejza`ot. Konvencija za za{tita na predelite. Istorija na 
pejza`nata arhitektura. Istorija i razvoj na urbanite otvoreni zeleni prostori. 
Planirawe na otvoreni urbani  prostori. Funkcii i karakteristiki na otvorenite 
prostori (urbana klima, socijalni aspekti na rekreacijata i odmorot i dr.). Evropski 
regulativi i strategii za planirawe na otvoren urban prostor. Javnoto zelenilo i 
parkovite vo R. Makedonija. Izrabotka na tehni~ki proekt i tehni~ka dokumentacija za 
ureduvawe i oblikuvawe na park. Proektirawe kako del na procesot za ureduvawe na 
prostorot. Struktura na postorot - fizi~ki elementi na prostorot -reqef, voda, 
vegetacija, zgradi, arhitektonski elementi, oprema za otvoreni prostori. Podigawe na 
zeleni povr{ini (tehnika na podgotovka na zemji{teto za sadewe, izgradba na 
grade`ni i arhitektonski elementi, sadewe na drvja i grmu{ki, sadewe na cve}e, 
gradba na osnovnata infrastruktura na zelenite povr{ini  i drugo). Nega na zeleni 
povr{ini (potkastruvawe, odr`uvawe na cvetni lei, navodnuvawe, za{tita  i drugo). 

12. Методи на учење: 

Teoretskata nastava se realizira so: predavawa, diskusii, izu~uvawe na prakti~ni 
slu~ai, izrabotka na grupni i individualni seminarski zada~i  
Prakti~nata rabota se realizira so timska rabota na odreden problem i prezentacija. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 

бодови 

17.3 Активност и учество 30 бодови 
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18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Haxi Pecova, S. Predeli - 
pristap kon 
planirawe, 
upravuvawe i 
za{tita 
 

Propoint, Skopje 2008 

 

  Evropska 
Konvencija za 
predelite; 
Prostorno 
planirawe 

Совет на Европа 2001 

 

 Marusic, I. Krajinsko 

planiranje, skripta 

 Biotehnishka 

fakulteta, Univerza v 

Ljubljani 

Marusic, I. 

 
 Steiner, F.R., The Living 

Landscape, 

McGrow Hill 

 

Steiner, F.R., 

 

 Вујковиќ, Љ.  Пејзажна 

архитектура - 

планирање и 

пројектовање 

Шумарски 

факултет Београд 

2003 

 

 Вујковиќ, Љ.  Техника 

пејзажног 

пројектовања 

Шумарски 

факултет Београд 

2003 

 

 Стоичев, Л.  Парково и 

ландшафтно 

искуство 

Земиздат Софија, 1960 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Zikov, M.  Komponentite 
na prirodniot 
kompleks vo 
prostornoto 
planirawe 

Studentski zbor 1988 

2. Група автори URGE Sovet na  
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Evropa; 
3. Њиллие, Ј. Bell, S. Landscape: 

Pattern, 

Perception and 

Form 

E&F N Spon, 

London 

2002 

5. Davies, C. , R MacFarlane, 

C. McGloin; M.Roe 
Green 

Infrastructure 

Planning Guide, 

Green 

Infrastructure; 

Совет на Европа 1999 

6. Werquin, A.C., B. Due, G. 

Lindholm, B. Oppermann, 

S. Pauleit &S.Tjallingii 

(Ed.) 

Grenn Structure 

and Urban 

Planning 

ESF COST Office, 

Brussels 

2003 

  7. Wooley, H.  Urban Open 

Spaces 

Taylor &Francis, 

London 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Трошоци и калкулации 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата - Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

VI семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Дпц. д-р Александра Мартинпвска Стпјческа 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од областа на 

економиката на земјоделството  

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. 

 Стекнување основни вештини за составување на разни видови  калкулации 

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: 

Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, изучување на практични 

случаи, изработка на индивидуални и/или групни семинарски задачи.  

Практичната работа се реализира со решавање на задачи, компјутерски вежби и презентации на 

семинарските работи. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 
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17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 

бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
Изработена семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Миланов, М, 

Мартиновска Стојческа, 

А. 

Трошоци и 

калкулации во 

земјоделството 

Земјоделски 

факултет, Скопје   
2002 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Кеј, Д. Д., Едвардс, В. 

М., Дафи, П. А. 

Менаџмент на 

фарма 

Три 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет 
Пчеларство и опрашување на овошните растенија 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
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оддел)  

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

6. Академска година/семестар Трета година /  

VI семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  Прпф. д-р Хрисула Кипријанпвска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Predmetot ima za cel da gi zapoznae studentite so zakonitostite na biolo{kiot razvoj na 
medonosnata p~ela i p~elnoto semejstvo vo celina, so sovremenite apitehni~ki postapki 
za pravilno odgleduvawe i iskoristuvawe na p~elite, како и со можностите за 
организирано опрашување на овошните култури со пчели.  

11. Содржина на предметната програма: 

Voved. Sistematska pripadnost na p~elite. Vidovi i rasi p~eli. Anatomija i fiziologija na 
p~elite. Sostav na p~elnoto semejstvo (matica, trut, p~eli rabotni~ki). Razvojni oblici na 
~lenovite na semejstvoto (metamorfoza). Razmno`uvawe na p~elnite semejstva. Prirodno 
roewe. Ve{ta~ko roewe. Formirawe na p~elarnici. P~elni `iveali{ta. P~elarski alat i pribor. 
Proletni raboti vo p~elarnikot(osnoven proleten pregled, proletno nadrazbeno 
prihranuvawe, pro{iruvawe i obnovuvawe na p~elnoto gnezdo). Raboti vo p~elarnikot za 
vreme na glavnata pa{a (postavuvawe na medi{ta, cedewe na med, selidba). Podgotovka 
na p~elnite semejstva za zima i zazimuvawe. Elementi na p~elnata pa{a. Uslovi za 
medewe. Grupi medonosni rastenija ({umski, ovo{ni, industriski it.n.). Pro{iruvawe i 
podobruvawe na pa{ata. Ulogata na p~elite vo opra{uvaweto. Припрема на пчелни 
семејства кои ќе се користат за опрашување.   Organizirawe na opra{uvawe so p~eli во  
ovo{ni  насади (договори помеѓу пчеларите и производителите на овошје, време на 
населување на пчелните семејства, шема на поставување, заштита од пестициди, 
изнесување на пчелните семејства од насадите). Pozna~ajni бolesti na p~elnoto leglo. 
Pozna~ajni бolesti na vozrasni p~eli. [tetnici i neprijateli na p~elite. 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, 

гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн.Вежбите ќе бидат аудиториски, 

лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 

бодови 

17.3 Активност и учество 30 бодови 

18. Критериуми за оценување 

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

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 
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од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Kiprijanovska Hrisula, 
Naumovski M.  

P~elarstvo ФЗНХ, Скопје 2002 

2. Simit~iev  T. 1989   

 
P~elopra{vane i 
dobivi 

Zemizdat, Sofija 1989 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. 
Umelic V.  

Pcelarstvo 

 
Kolor pres, Lapovo 2006 

2.  www.pcela.co.yu 

 
  

3.  www. beecare.com 

 
  

4.  www.honeybeewor

ld.com 
  

5.  www.masterbeekee

per.org 

 

  

6.  www. 

beekeeping.com 

 

 

  

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Екоградинарство 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

http://www.honeybeeworld.com/
http://www.honeybeeworld.com/
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6. Академска година/семестар Трета година /  

VI семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Прпф. д-р Рукие Агич 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Предзнаења од градинарство, екологија, 

ентомологија, фитопатологија 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
 Стекнување знаење за  современите трендови на   производство на органски зеленчук со примена на  

алтернативни технологии и стандарди    земјаќи ги во предвид основните принципи за органско 

производство, а се со  цел  добивање на квалитетен зеленчук, зголемување на безбедноста на храната во 

поглед на здравјето на човекот и надворешната средина 

Стекнување основни вештини за имплементација на стандарди и техники во органскиот производен 

менаџмент кај зеленчуците 
11. Содржина на предметната програма:  

 Дефиниција, значење и  развојни правци на органско производство, запознавање со производството 

на органски зеленчук во   Светот и кај нас.  

  Принципите на органско земјоделие.  

 Разлики меѓу конвенционално, интегрално и органско производство на зеленчук и  конверзија кон 

органска градинарска фарма 

 Специфичности на органско одгледување на зеленчук во  отворен и заштитен простор 

 Избор на локација за производство, избор на семенски и саден материјал во органско градинарско 

производство. 

 Ротационен дизајн во органски градинарски системи.   

 Култивирање со примена на интеркропинг и здружени култури.  

 Употреба на органски ѓубрива, компост, зелено ѓубрење и покривни растенија во градинарско 

производство.  

 Технологија на органско култивирање кај поважните коренови градинарски култури  

 Технологија на органско култивирање кај поважните луковичести градинарски култури.  

 Технологија на органско култивирање кај поважните  лисностеблени градинарски култури.  

 Технологија на органско култивирање кај поважните плодови градинарски култури.  

 Превентивни и куративни методи во менаџмент на болести, штетници и плевели кај градинарските 

култури.  

 Регулативи, контрола и сертификација во органско производство.  

 Маркетинг на органски зеленчук  

12. Методи на учење:  
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, интерактивни предавања, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, работа во тимови. 

Вежбите ќе бидат  лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90= 180 часови    

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 40 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
40 

бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Положени тестови и семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Vernon P. Grubinger,  

 

 

 

Sustainable 

Vegetable 

production From 

Start up to Market, 

NRAES, 
1999 

 

2. 

Northeast Organic Farming 

Associacion, 

The Real Dirt: 

Farmers tell about 

organic and low 

input practices in the 

Northeast, 

NOFA 
1994 

 

3. 
Branka Lazic  i dr. 

Organska 

poljoprivreda 

Poljoprivredni 

Fakultet, Novi Sad 
2008 

4. 

    

5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 
Година 

 

1. 

Група автори 

Водичи за 

органско 

производство на 

некои градинарски  

култури    

во издание на 

Министертсво за 

земјоделство, 

шумарство и 

водостопанство, 

2007 

2.     

       

       

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

1. Наслов на наставниот предмет Cve}arstvo na otvoreno 
2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус студии 
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6. Академска година/семестар Treta godina / 
VI semestar 

7.  
Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  Prof. d-r Stefanka Haxi Pecova  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

o Predznaewa od botanika, hemija, isharana 
na rastenijata, navodnuvawe,op{to gradinarstvo i 
cve}arstvo. 

o Pristap do internet i do stru~no-nau~ni 
spisanija 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

o Steknuvawe znaewe za karakteristikite na kulturite 
o Steknuvawe osnovni ve{tini za tehnologijata za proizvodstvo 

 
11. Содржина на предметната програма: 

Op{ti uslovi za proizvodstvo na rasad od ednogodi{ni i dvogodi{ni cvetni kulturi. 
Запознавање и иzu~uvawе na ednogodi{ni cvetni kulturi. Запознавање и иzu~uvawе na 
dvogodi{ni cvetni kulturi. Op{ti uslovi za proizvodstvo na mnogugodi{ni cvetni 
kulturi i vegetativno razmno`uvawe. Запознавање и иzu~uvawе na mnogugodi{ni 
cvetni kulturi. Karakteristiki na lukovici, krtoli i rizomi -  proizvodstvo na saden 
materijal, ~uvawe i forsirawe. Запознавање и иzu~uvawе na lukovici i krtoli. 
Tipovi i formi na cvetni lei, podigawe i aran`irawe na cvetni lei i grupacii. 

12. Методи на учење: 

o Teoretskata nastava se realizira so: predavawa, diskusii,  izu~uvawe na 
prakti~ni slu~ai, izrabotka na grupni i individualni seminarski zada~i.  

o Prakti~nata rabota se realizira so poseta i rabota na teren i timska rabota na 
odreden problem i prezentacii.  
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 

бодови 

17.3 Активност и учество 30 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
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20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1 
Djurovka, M. i sor.  

 

Proizvodnja povrcha 

I cvecha  u 

zashtichernom 

prostopru 

Poljoprivredni fakultet 

Univerzitet u Novom 

Sadu 
2006 

2. Karasek K.  

 

Proizvodnja cvecha u 

zashtichenom 

prostrou 

Nolit, Beograd 1999 

3. Karasek K.  
 

Plastenici u 
cveћarstvu i 
rasadniчarstvu 

Partenon, Beograd 2000 

4. 
Karasek, K. 

Cvetajuce lukovice i 

gomolji 
Nolit, Beograd  1978 

5. 
Nikolova, N.; 

Cvetarstvo  

 
Zemizdat, Sofia,  1995 

6. Хаџи Пецова, С. 

Давитковска, М. 

 

 

Цвеќарство на 

отворено 

Интерна скрипта  

Факултет за 

земјоделски науки и 

храна  

2008 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 
Година 

 

1. 

[uvaka, L. 

Golema 
ilustrirana 
enciklopedija -
Gradina 

Mladinska kniga-
Skopje 

2006 

 

2. Brikel, K  
 

Biljke i cveće - 

Veliki ilustrovani 

vodič 

Mladinska knjiga-

Beograd 
2008 

3. Page, S.,  Olds, M.  
 

Botanica – The 

illustrated A – Z of 

over 10,000 garden 

plants and how to 

cultivate them 

Kőnemann 

Verlagsgesellschaft 
1999 

   Dole, J.; Willkins H.  

 

Floriculture, 

Principles and 

Practice 

Prentice-Hall, inc., 

New Yersey  
1999 

   Hamrick, D.  

 
Ball RedBook Crop 

Production 
Ball Publishing, 

Illinois 
2003 

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

1. Наслов на наставниот предмет Специјална Eнтомологија II 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенија-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

VII семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  Прпф. д-р Миле Ппстплпвски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија, екологија, 

општа ентомологија  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  Запознавање со штетни видови инсекти на земјоделските 

култури (Pterigota-Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera), нивната биологија, дистрибуција, 

штетност, мерки за контрола  

11. Содржина на предметната програма: 
Општа ентомологија 
- Симптоми и штети предизвикани од инсектите кај растенијата  

Применета земјоделска ентомологија 
- Морфологија, биологија и етологија (животен циклус и репродукција на видот), екологија (абиотски и биотски 

интеракции ефекти), симптоми и штети од штетните инсекти на главните земјоделски култури (вклучително и 

декоративните растенија, оранжериските култури и култури кои се одгледуваат безпочвено, како и растителни 

производи) и живот во синантропски услови, како и принципи на интегрална заштита (Lepidoptera: Stigmellidae, 

Lithocolletidae, Lyonetidae, Tineidae, Gelechidae, Hyponomeutidae, Aegeridae, Cossidae, Tortricidae, Pyralidae, Bombycidae, 

Lasiocampidae, Arctidae, Lymantridae, Geometridae, Pieridae, Noctuidae. Diptera: Bibionidae, Cecidomyidae, Culicidae, 

Tabanidae, Asilidae, Syrphidae, Psilidae, Trypetidae, Helomyzidae, Opomyzidae, Agromyzidae, Chloropidae, Anthomyidae, 

Muscidae, Tachinidae. Hymenoptera: Symphita: Cephidae, Tenthredinidae, Apocryta: Ichneumonidae, Braconidae, Aphididae, 

Chalcididae, Eurytomidae, Trichogrammatidae, Eulophidae, Formicidae, Vespidae, Apidae. Siphonaptera) 

- Морфологија, биологија, етологија (животен циклус и репродукција на видот), екологија (абиотски биотски 

интеракции и влијанија) на природните непријатели на фитофагните инсекти и принципи на интегрална заштита 

12. Методи на учење: 
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка на 

групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања, одбрана на 

проектна задача итн.Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, 

дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

Активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 Часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови                                            4    80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
  10 

бодови 

17.3 Активност и учество   10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Предавања, вежби (лабораториски и теренски), 

семинарска, инсектариум  

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

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Никола Танасијевиќ, Душка 

Симова-Тошиќ, Ефтим 

Анчев  

Земјоделска 

ентомологија 

Универзитет “Кирил 

и Методиј”- Скопје 

1987 

2. Н. Танасијевиќ, Д. Симова-

Тошиќ.  

Специјална 

ентомологија 

Универзитет у 

Београду 

1987 

3. Lea Schmidt Tablice za 

determinaciju 

insekata 

Sveuciliste u Zagrebu 1970 

4.  Maceljski Milan, Igrc-Barcic 

Jasminka  

Entomologija Zrinski, Zagreb 1991 

5. Maceljski  Milan Poljoprivredna 

Entomologija 

Zrinski, Zagreb 1999 

6. Gullan P.J., Cranston P.S. The Insects – An 

Outline of 

Entomology 

USA 2000 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Philip Howse, Ian Stevens, 

Owen Jones 

Insect Pheromones 

and their Use in Pest 

Management 

Chapman&Hall 1998 

2. Jervis and Kidd Insect Natural 

Enemies 

Chapman &Hall 1996 

3. Malais M.H., Ravensberg 

W.J. 

Knowing and 

Recognizing 

ISBN 9005439126-X  

 Teng P.S. Crop Loss 

Assessment and Pest 

Management 

ISBN 089054-079-9  

4. Стручни списанија и 

публикации од областа на 

ентомогија и заштита на 

растенија  

Заштита на 

растенија, 

Биљна заштита, 

Заштита биља, 

Биљни лекар, 

Journal of the 

Applied Entomology, 

Bulletin 

EPPO/OEPP/ OILB 

/MOBB  и др. 

  

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Фитопатологија-Бактериози 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенија-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Четврта година /  7.  Број на ЕКТС  6 
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VII семестар кредити 

8. Наставник  Прпф. д-р Раде Русевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења:  ботаника, хемија, 

микробиологија, генетика, поледелство, градинарство, 

овоштарство, лозарство 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

Воведување на студентите во теоретско и практично запознавање со фитопатогените бактерии, 

нивните морфолошки и биолошки особини, распространетост, симптоматологија и мерки за нивно 

сузбивање. 

 
11. Содржина на предметната програма: 

 

 - Историски аспекти и економско значење. 
- Општи особини на фитопатогените бактерии. 

- Потекло и еволуција на паразитизмот кај фитопатогените бактериич специјализација на 

фитопатогените бактерии. 

- Патогенеза на заболувањата предизвикани од фитопатогените бактерии. 

- Влијание на еколошките фактори врз патогенезата на бакетриските заболувања на 

растенијата. 

- Однесување на бактериите во растенијата, одбранбени механизми. Систематски стекната 

резистентност (SAR) 

- Примарни и секундарни фактори на бактериската патогенеза на растенијата. 

- Патолошки промени кај растенијата предизвикани од фитопатогените бактерии. 

- Класификација на фитопатогените бактерии. 

- Идентификација на фитопатогените бактерии. Серолошка детерминација на фитопатогените 

бактерии. Бактериофаги. 

- Фитопатогени видови од родот Clavibacter. 

- Фитопатогени видови од родовите: Streptomyces, Rhizobium (Agrobacterium) i Ralstonia,  

-  Фитопатогени видови од родовите : Erwinia i Pantoea 

-  Фитопатогени видови од родовите : Xanthomonas i Xylella 

-  Фитопатогени видови од родовите : Pseudomonas i Xylophilus 

 

12.  

Методи на учење: 

 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, консултации, одбрана на 

проектна задача итн. 

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, 

дискусии, и консултации. 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90= 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 Часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16. Други форми на 16.1 Проектни задачи 15 Часови 
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активности 

 

16.2 Самостојни задачи 15 Часови 

16.3 Домашно учење 60 Часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови                                            4    80 Бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
  10 

Бодови 

17.3 Активност и учество   10 Бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Предавања, вежби (лабораториски и теренски), семинарска  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

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

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 
Издавач Година 

 

1. Арсениевиќ Момчило Бактериозе биљака “Научна књига” – 

Београд 
1988 

2. Арсениевиќ Момчило Фитопатогене 

бактерије 

“Научна књига” – 

Београд 
1992 

3 Пејчиновски Филип, Митрев 

Саша 

Земјоделска 

фитопатологија – 

општ дел 

Универзитет “Гоце 

Делчев” – Штип 
2007 

4. Пејчиновски Филип, Митрев 

Саша 

Земјоделска 

фитопатологија – 

специјален дел 

Универзитет “Гоце 

Делчев” – Штип 
2009 

 

22.2 

Дополнителна литература 

1. Стручни списанија и 

публикации од областа на 

фитопатологијата – 

растителната 

бактериологија и заштита 

на растенијата  

Заштита на 

растенија, 

Биљна заштита, 

Заштита биља, 

Биљни лекар, Plant 

disease, 

Phytopathology 

Bulletin 

EPPO/OEPP/ OILB 

/MOBB  и др. 

  

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

1. Наслов на наставниот предмет Фитопатологија-Вирози 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенија-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Четврта година /  7.  Број на ЕКТС  6 
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VII семестар кредити 

8. Наставник  Прпф. д-р Раде Русевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења:  ботаника, хемија, 

микробиологија, генетика, ентомологија, поледелство, 

градинарство, овоштарство, лозарство 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

Воведување на студентите во теоретско и практично запознавање со фитопатогените вируси, 

нивните морфолошки и биолошки особини, распространетост, симптоматологија и мерки за нивно 

сузбивање. 

 
11. Содржина на предметната програма: 

 

- Историски аспекти и економско значење.  

- Физичко-хемиски особини на вирусите. Антигени особини на вирусите. 
- Намножување, генетика и класификација на растителните вируси 

- Растенија домаќини на растителните вируси. Отпорност на растенијата према растителните 

вируси. 

- Патолошки промени кај вирусно заболените растенија. Епидемиологија на растителните 

вируси. 

- Сузбивање на растителните вируси. 

- Вируси на поледелски култури 

- Вируси на растенијата за сточна исхрана 

- Вируси на индустриски растенија 

- Вируси на градинарски растенија  

- Вируси на овошни растенија  

- Вируси на винова лоза 

- Вируси на украсни растенија 

12. Методи на учење: 

 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, консултации, одбрана на 

проектна задача итн. 

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, 

дискусии, и консултации. 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90= 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 Часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови                                            4    80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и   10 бодови 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Спвремени генетски метпди 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитпмедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за земјпделски науки и храна                             

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

6. Академска година/семестар Четврта година /  

VII семестар 

7.  Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник доц. д-р Љупчо Јанкулоски, доц. д-р Мирјана Јанкуловска 

усна) 

17.3 Активност и учество   10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Предавања, вежби (лабораториски и теренски), 

семинарска  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Шутиќ Драгољуб Биљни вируси – 

општ дел 

Универзиитет у 

Београду, 

Пољопривредни 

факултет 

1994 

2. Шутиќ Драгољуб Вирозе биљака – 

специјален дел 

Институ за заштиту 

биља и животне 

средине, Београд 

1995 

3. Krsti} Branka, To{i}, 

Mалиша 

Biljni virusi, 
neke osobine i 

dijagnostika – 

praktikum 

Универзитет у 

Београду, 

Пољопривредни 

факултет 

1994 

 

22.2 

Дополнителна литература 

1. Стручни списанија и 

публикации од областа на 

фитопатологијата - 

вирусологијата и заштита 

на растенија  

Заштита на 

растенија, 

Биљна заштита, 

Заштита биља, 

Биљни лекар, 

Journal of general 

virology, 

Bulletin 

EPPO/OEPP/ OILB 

/MOBB  и др. 
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9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Познавања од генетика  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Предметната програма ги воведува студентите во 

основни познавања за In vitro техники, генетски модифицирани организми и нивната примена во 

растително производство, и основни познавања од молекуларна генетика и нејзина примена во 

анализа на генетскиот материјал и подобрување на својствата кај растителните култури.   

11. Содржина на предметната програма: 

 Впвед и ппим за In vitro техники, мплекуларна генетика и генетскп инженерствп вп растителнп 
прпизвпдствп. 

 Вегетативнп клпнираое и микрппрппагација на растенија. Спмаклпнална варијабилнпст. 

 Дупли хаплпиди и нивнп значеое вп растителнп п рпизвпдствп. Прптппласти и спматска 
хибридизација. 

 Рекпмбинантна ДНК технплпгија (ензими, вектпри, плазмиди, клпнираое, плигпнуклептиди) PCR – 
пплимеразнп верижна реакција. Електрпфпреза (типпви и примена на електрпфпреза). 

 Генетски маркери и нивна ппделаба. Типпви на мплекуларни маркери. 

 Прптеински маркери и нивна примена вп растителнп прпизвпдствп. ДНК маркери и нивна примена 
вп растителнп прпизвпдствп.  

 ДНК фингерпринтинг и идентификација на генптиппви. Идентификација на генетска варијабилнпст сп 
мплекуларни маркери. 

 Селекција на растенија сп ппмпш на мплекуларни маркери. 

 Генетскп мапираое и детекција на генетски пплимпрфизам кај пппулации. Кпнструкција на генетски 
мапи. 

 Примена на мплекуларни маркери вп евалуација на растителни генетски ресурси. 

 Бипинфпрматика. Примена на бипинфпрматички прпграми вп растителна генетика и биптехнплпгија. 

 Генетски трансфпрмации кај растенија. Метпди на генетски трансфпрмации. 

 Трансфпрмација и регенерација на генетски трансфпрмирани растенија. Селективни маркери и 
детекција на генетски трансфпрмирани растенија.  

 Генетски трансфпрмации кај растенија за ппдпбруваое на тплерантнпста кпн биптски и абиптски 
фактпри. 

 Примена и застапенпст на генетски мпдифицирани култури вп светскп прпизвпдствп. Етички аспекти 
на генетски трансфпрмации и пптенцијални ризици пд генетски трансфпрмирани прганизми. 

12. Методи на учење: Предавања поддржани со компјутерски презентации и со користење слајдови, 

интерактивни предавања, вежби, работа во тимови, студија на случај, гостин на предавања, 

самостојна изработка, одбрана на проектна задача, учење со помош на компјутер (разговор, 

форуми, дискусиони групи, консултации 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60 + 30 + 90 = 180 часпви  

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 

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 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 50 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
40 

бодови 

17.3 Активност и учество 10  бодови 

18. Критериуми за оценување до 50 бода 5 (пет) (F) 



 110 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Desmond S.T. Nicholl. An Introduction to 

Genetic 

Engineering 

Cambridge 

University Press 

2002 

2. H.S. Chawla Introduction to 

Plant 

Biotechnology 

Science Publisher 2002 

3. Dominique de Vienne Molecular Markers 

in Plant Genetics 

and Biotechnology 

Science Publisher 2003 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од ПРВ ЦИКЛУС на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ПРОИЗВОДСТВО НА ТРПЕЗНО ГРОЗЈЕ 

2. Код  

3. Студиска програма ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА - ФИТОМЕДИЦИНА 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА 

СКОПЈЕ 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 

6. Академска година/семестар ЧЕТВРТА ГОДИНА  

VII СЕМЕСТАР 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Прпф. д-р КРУМ БОШКОВ  
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9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Положени испити од предметите кои се слушаат во 

претходните семестри на наставната програма а се  

однесуваат на научното поле лозарство 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Steknuvawe znaewe za karakteristikite na trpeznite sorti vinova loza, tehnologija na proizvodstvo, berba i 
skladirawe. Steknuvawe osnovni ve{tini za raspoznavawe na desertnite sorti, prakti~no zapoznavawe so 
ampelotehni~kite merki i  opredeluvawe na kvalitetot. 

11. Содржина на предметната програма:  

Proizvodstvo i potro{uva~ka na trpezno grozje vo svetot i kaj nas. Hranlivi lekoviti vrednosti na trpezno grozje. 
Ekolo{ki uslovi za proizvodstvo na trpezno grozje. Proizvodstvo na rani sorti trpezno grozje. Proizvodstvo na sredno 
docni sorti trpezno grozje. Proizvodstvo na docni sorti trpezno grozje. Proizvodstvo na mnogu docni sorti trpezno 
grozje. Opredeluvawe vreme i na~in na berba. Pakuvawe i transport. ^uvawe vo ladilnik. Iskoristuvawe na 
bessemenite trpezni sorti. Kvalitetni kategorii na trpezno grozje. Organolepti~ko ocenuvawe na kvalitetot. 
Производство на суво грозје. Iskoristuvawe na oтpadnoto grozje.  

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин 

на предавања, одбрана на проектна задача итн. Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и 

теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови    

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 

45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа  + проект  

(презентација: писмена и усна) 
10+20 

бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 
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18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовно присуство на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Петар Христов Општо лозарство Макформ Скопје 2002 

2. Душан Буриќ Виноградарство  

I и II 

Радивој Чирпанов 

Нови Сад 

1972 

3. Проф.д-р З. Божиновиќ Ампелографија Агринет 2010 

4. Петар Циндриќ, Корач 

Нада, Ковач Владимир  

Сорте винове лозе 

III издање 

Прометеј  

- Нови Сад 

2000 

5. Лазар Аврамов,  

Драгољуб Жуниќ  

Посебно  

виноградарство 

Пољопривредни 

факултет – Београд  

2002 

     

     

     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Различни автори Публикации на 

ОИВ 

ОИВ -  

2. Различни автори Научни списанија 

и публикации 

Меѓународни 

списанија и 

публикации 

 

- 

3. Galet P  Precis 

d’ampelographie 

pratique 

Montpellier. 1985 

4. Зиројевиќ D.  Познавање сората 

винове лозе 

Градина – Ниш 1972 - 

1974 

5. Лазар Аврамов Виноградарство Београд 1991  

 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

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

1. Наслов на наставниот предмет Лековити и зачински растенија 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Четврта година /  

VII семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  Прпф. Д-р Зпран Димпв 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од: Ботаника, Исхрана 

на растенијата, Агрометеорологија со 

климатологија,Општо поледелство 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаење за поважните предтсавници, 

технологијата на одгледување и начинот на производство на лековитите и зачински растенија 

11. Содржина на предметната програма:  

Општ дел: 

- Основни поими на растителните лековити суровини; 

- Општи принципи при одгледување на лековитите растенија 

- Послежетвени постапки кај лековитите и зачински растенија (примарна преработка по 

стандардите на GAP) 

- Употреба на лековитите и зачински растенија 

Специјален дел: 

- Растенија кои содржат алкалоиди 

- Растенија кои содржат хетерозиди 

- Растенија кои содржат танини 

- Растенија кои содржат липиди (во маслото) 

- Растенија кои содржат витамини 

- Ароматично – зачински растенија: морфолошки карактеристики, еколошки услови, 

технологија на одгледување 

- Етерични масла: добивање, основни карактеристики на поважните етерични масла 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин 

на предавања, одбрана на проектна задача итн.  

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, 

и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 30+15+135 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

семинари, тимска  работа 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

16.1 Проектни задачи 15 часови 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 

16.3 Домашно учење 105 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 (2 x 30) + 20 бодови 
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17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 (max.) 

бодови 

17.3 Активност и учество 10 (max.) бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Задолжително присуство на предавања и на вежби. 

Дозволено одсутвување само од 2 предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Kisgeci Jan, Slavica 

Jelacic, Damir Beatovic 

Lekovito, 

aromaticno i 

zacinsko bilje 

Univerzitet u 

Beogradau, 

Poljoprivredni 

fakultet 

2009 

2. Siljes Ivan, Dzurdzica 

Grozdanic, Grgesina Ivan  

Poznavanje, uzgoj 

i prerada 

lekovitog  bilja 

Skolska Knjiga, 

Zagreb  1992 

3.     
4. 

    

5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1.     
2.     
3.     
4.     

5.     
6.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Геоматски техники во земјоделството 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Четврта година / 

VII семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  МАРИЈА ВУКЕЛИЌ - ШУТОСКА 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од сите предмети 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

- Steknuvawe znaewe za koristewe na skici, planovi, karti i proekti za zemjodelskite 
zemji{ta.Steknuvawe osnovni ve{tini za koristeweto na Sistemot za globalno 
pozicionirawe -GPS,so ~ija pomo{ se ostvaruva mo`nosta korisnicite so golema 
brzina i golema to~nost da gi sobiraat prostornite podatoci od terenite i da 
prenesuvaat realni sliki na kompjuter.Steknuvawe znaewe za Geografskite 
informaciski sistemi-GIS, koi se tehnologija so koja se sobiraat, memoriraat, 
a`uriraat, obrabotuvaat, analiziraat i prika`uvaat prostorni i drugi podatoci.  

11. Содржина на предметната програма: 

Merni edinici: Forma i dimenzii na Zemjata. Merki za dol`ina, Merki za povr{ina. 

Merki za agli. Geodezija: Predmet i zna~ewe na geodezijata, Zada~i na geodezijata, 
Istoriski podatoci za razvoj na geodezijata, Koordinatni sistemi i kartografski 
proekcii. Osnovni zada~i pri koordinatnite presmetki, Poim za plan i karta, Razmer, 
Re{avawe na zada~i vrz topografski plan ili karta. Osnovni geodetski mre`i, 
Ozna~uvawe na to~ki na terenot, Merewe na agli. Rabota so totalna stanica-model TC 
307, Poim za geodetsko snimawe na terenot. Sistem za globalno pozicionirawe-GPS: 
Zna~ewe i primena na GPS, Segmenti na GPS. Geodetski merewa so GPS, Metodi za 
nabquduvawe. Diferencijalen GPS, Osnoven princip, [irokoopfaten DGPS, 
Prenesuvawe na podatocite, Opredeluvawe na relativnata polo`ba. Postavuvawe 
oprema za terenski merewa, Planirawe na GPS merewata, Transformacija na 
koordinati od WGS 84 kon lokalna koordinatna mre`a. Geografski informaciski 
sistemi-GIS: Zna~ewe na geografskite informaciski sistemi, Podatoci, informacii, 
znaewe, evidencija i mudrost, GIS kako nauka za re{avawe na problemite, GIS kako 
tehnologija za re{avawe na problemite, Prednosti na GIS, Struktura na GIS, Rabota 
so GIS. Primena na GIS, Geografski podatoci. Nesigurnost, Sozdavawe na model od 
geografski podatoci. Geografsko ispituvawe i prostorna analiza-od podatok do 
informacija. 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, класични предавања, ќе се 

практикуваат дискусии, izu~uvawe na prakti~ni slu~ai, изработка на групни и индивидуални 

семинарски работи. студии на случај, консултации, гостин на предавања, одбрана на проектна 

задача итн.  

Вежбите ќе бидат аудиториски  и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, консултации, а 
пrakti~nata rabota ќе se realizira so timska rabota na odreden problem i prezentacija. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 
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15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  50 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
 30 

бодови 

17.3 Активност и учество  20 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Собрани 60 бодови 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Чukaliev Oрдан,  
Vukeli}-[utoska  Mарија, 
Arnaudova @улиета, Ivanov 

Iван  

Geomatski tehniki 
vo zemjodelstvoto 

Медиана д.о.о., Скопје 2005 

2. Srbinoski Zлатко  
Teoriska geodezija 
I 

Градежен факултет, 
Скопје 

2003 

3. Srbinoski Zлатко  Kartografija I 
Градежен факултет, 
Скопје 

2003 

4. 
Блинков Иван Геодезија – книга I 

Шумарски факултет, 
Скопје 

2006 

5. Vasilev, S.  
Lekcii po 
topografski karti 

Софија 2004 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 
Година 

 

1. Srbinoski,Z., 
Markoski,B.,Ribarovski,R., 
Jovanov,J.  

UTM proekcija i 
UTM mre`a  
 

Градежен факултет, 
Скопје 

1999 

2. Vl~inov, V.  Geoinformatika Софија 2003 

3. Френсис Џ. Пирс, Дејвид Клеј Примената на ГИС во 

земјоделството 
Академски печат 
Скопје 

2009 

4. Сашо Манасов Гео Информациски 

Системи 
МЕДИС – 
информатика, Скопје 

1995 

5. Рибаровски Ристо Основи на геодезијата Градежен факултет, 

Скопје 
1999 

6. Longley, P., Goodchild,M., 

Maguire,D., Rhind,D.  
Geographic Information 

Systems and Science 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ПРОПИСИ ВО АГРОЕКОЛОШКО И ОРГАНСКО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

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

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Четврта година /  

VII семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Прпф. д-р Елизабета Ангелпва 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Претходни општи предзнаења од екологија  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Steknuvawe znaewe za ekolo{kite propisi i jaknewe na svesta za zna~eweto na prirodnite 
resursi i za{titata na `ivotnata sredina 

11. Содржина на предметната програма: Definirawe na `ivotnata sredina. Voved vo 
osnovnite pra{awa za pravnite propisi za `ivotnata sredina. Filozofija na 
`ivotnata sredina.Pravo na `ivotnata sredina i negovoto mesto vo pravniot 
sistem.Pravoto na `ivotnata sredina vo pravniot poredok na Republika 
Makedonija. Politika i strategija za za{tita na `ivotnata sredina. Osvrt na 
posebni delovi za za{titata na `ivotnata sredina vo makedonskiot praven 
sistem. Nadzor nad za{titata na `ivotnata sredina. Poim i dedfinicija na 
odr`liviot razvoj (Agenda 21). Trajno odr`liv razvoj i ekolo{ka modernizacija. 
Me|unarodni pravni aspekti.za za{titata i zaa~uvuvaweto na `ivotnata sredina. 
Najva`ni me|unarodni dogovori za za{tita na `ivotnata sredina. Pravoto na 
`ivotnata sredina vo Evropskata Unija. Instrumenti za nadzor nad 
sproveduvaweto na pravnite propisi od `ivotnata sredina. 

12. Методи на учење: 
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат 
дискусии, изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на 
случај, консултации, гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн. 
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат 
форуми, дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото 
време 

45+30+105 = 180 часови (3+2)    

15. Форми на наставните  
активности 

15.1 Предавања – теоретска 
настава 

45 часови 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 90 бодови 

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

5 
бодови 
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17.3 Активност и учество 5 бодови 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на предавања и вежби и положени 
тестови 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. D. Znaor Ekološka 

poljoprivreda 

Globus, Zagreb 1995 

2. International Federation of 

Organic Movement 

(IFOAM) 
Basic Standards 

www.ifoam.org/abo

ut_ifoam/standards/n

orms.html 
2002 

3. 

Lampkin, N. Organic farming 
Farming Press 

Books 
1990 

4. 

    

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. Nadia El/Hage Scialabba Energy use in 

Organic Food 

systems 

 2007 

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

1. Наслов на наставниот предмет Ruralen razvoj 
2. Код  

3. Студиска програма Za{tita na rastenijata-Fitomedicina 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар ^etvrta godina / 
VII semestar 

7.  
Број на ЕКТС  

Кредити 
6 

8. Наставник  Prof. d-r Jovan A`derski 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Pristap do internet i do stru~no-nau~ni spsanija 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Steknuvawe znaewe za podobro da se prou~i `ivotot vo ruralnoto op{testvo i lokalnite 
selski zaednici, da se rasvetlat oddelni protivre~nosti vo nivniot materijalen razvoj i 
kultura, no, i da se pomogne da se animira op{testvenoto javno mislewe. Toa }e pridonese 
da se unapredi selskiot na~in na `iveewe, da se modernizira agrarnoto proizvodstvo, 
ruralnoto op{testvo i domot na selanecot-zemjodelec.  

11. Содржина на предметната програма: 

Predmet na ruralniot razvoj; Ruralniot razvoj kako nastaven i nau~en predmet;  Proces na 
konstituirawe na naukata za seloto; Rana op{testvena misla za seloto i selanstvoto; 
Sovremen razvoj na ruralnite nauki; Evropski tradicii i iskustva vo re{avaweto na 
problemot so ruralniot razvoj; Amerikanski iskustva; Sovremen razvoj na seloto vo 
Makedonija; Metodolo{ki postapki i fazi na istra`uvaweto vo ruralnite nauki; Glavni 
fazi vo nau~noto istra`uvawe; Sreduvawe, klasifikacija i prika`uvawe na podatocite; 
Istorija na seloto i i selanstvoto; Pojava na selata vo prvobitnata zaednica; Seloto vo 
robovladetelstvoto, feudalizmot, socijalizmot i kapitalizmot;  Ruralna ekologija; 
Prirodata kako del na ruralnata sredina; Ekolo{ka ramka na selanecot; Potreba od 
poinakov ekolo{ki pristap; Struktura na ruralnoto op{testvo; Institucii na seloto; 
Selskoto semejstvo; Promeni vo semejstvoto; Tipovi zemjodelski semejstva; Ruralni 
odnosi; Prostorni ruralni odnosi; Sopstveni~ki ruralni odnosi; Odnosi me|u polovite; 
Odnosi na zaedni{tvo i kooperativizam; Ruralni promeni i procesi; Zna~ewe i podelba 
na promenite; Inovaciite i promenite; Prostorni ruralno planirawe; Ruralni sili; 
Organizirawe na zemjodelcite i selanite vo zdru`enija; Industrijalizacija; 
Urbanizacija; Modernizacija; Migracii i deagrarizacija; Regionalna ekonomija; Razvoj na 
sovremeni koncepcii za regionalen razvoj; Teorija na izvozna orientacija na regionot; 
Teorii za modernizacija; Ulogata na dr`avata vo razvojot na prostorot; Goleminata i 
funkcijata na lokalnata samouprava; Regionalen razvoj na Makedonija. 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, 

гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн.. Вежбите ќе бидат аудиториски, 

лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

Активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 Часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 
30  

Часови 
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семинари, тимска  работа 

16. Други форми на 

активности 

 

16.1 Проектни задачи 15 Часови 

16.2 Самостојни задачи 15 Часови 

16.3 Домашно учење 75 Часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 Бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
30 

Бодови 

17.3 Активност и учество 10 Бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Izrabotena seminarska rabota 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. prof. d-r Hristo 
Kartalov 

Sociologija na 
seloto 

Folozofski 
fakultet-Skopje 

 
1996 

2. prof. d-r Natalija  
Nikolova 

Regionalna 
ekonomija 

Ekonomski 
fakultet-Skopje 

2000 

3.     
4.     

5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Специјална зоологија 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенија-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Четврта година / 

VIII семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Прпф. д-р Станисалава Лазаревска 

Проф. д-р Слободан Банџо 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија, 

екологија, општа ентомологија, специјална 

ентомологија  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  Запознавање со штетни видови пајаци, нематоди, 

полжави, глодари, птици, на земјоделските култури нивната биологија, дистрибуција, штетност, 

мерки за контрола  

11. Содржина на предметната програма: 

Општа зоологија 

- Организација на живата материја 

- Анимална физиологија 

- Развој и репродукција 

- Етологија и екологија (однесување, социетети, симбиоза, миграции, комуникациски системи, 

популации, заедници и екосистеми, динамика на популација, геонемија и живеалишта, 

зоогеографски ареали, контрола на популација) 

- Морфологија, биологија и етологија (животен циклус и репродукција на видот), екологија 

(динамика на популација, влијание на абиотските и биотските фактори на популациите), 

мониторинг на полжави, глодари и стаорци, живот на отворено и синантропски животни 

средини  

- Таксономија - Акарологија 

- Морфологија, биологија и етологија (животен циклус и репродукција на видот), екологија 

(динамика на популација, влијание на абиотските и биотските фактори на популациите) и 

штети од пајаците на најзначајните земјоделски култури (вклучувајќи ги и декоративните 

растенија, културите во оранжериите, културите кои се одгледуваат беспочвено и нивните 

производи)   

- Морфологија, биологија и етологија (животен циклус и репродукција на видот), екологија 

(динамика на популација, влијание на абиотските и биотските фактори на популациите) на 

природните непријатели најзначајните фитофагни пајаци 

- Таксономија - Нематологија 

- Морфологија, биологија и етологија (животен циклус и репродукција на видот), екологија 

(динамика на популација, влијание на абиотските и биотските фактори на популациите) и 

штети од нематодите на најзначајните земјоделски култури (вклучувајќи ги и декоративните 

растенија, културите во оранжериите, културите кои се одгледуваат беспочвено и нивните 

производи)   

- Морфологија, биологија и етологија (животна историја и репродукција), екологија (динамика 

на популација, влијание на абиотските и биотските фактори на популациите) на природните 

непријатели најзначајните фитофагни нематоди 

- Морфологија, биологија и етологија (животна историја и репродукција) и штети од птиците на 

најзначајните земјоделски култури и предаторски видови птици 
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-  Дијагноза и приемнета биотехнологија  

       Мониторинг и процедури на земање примерок во земјоделска   ентомологија, акарологија и 

нематологија 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, 

гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн.Вежбите ќе бидат аудиториски, 

лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

Активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 Часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови                                            4    80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
  10 

бодови 

17.3 Активност и учество   10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Предавања, вежби (лабораториски и теренски), 

семинарска,  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Шапкарев Јонче Зоологија на 

безрбетните 

`ивотни 

НИО Студентски 

збор 

1991 

2. Matonickin Ivo Zoologija 

Evertebrata 

Sveuciliste u 

Zagrebu 

1970 

3. Ognen S.I.  Zoologija 

kraljesnjaka 

Skolska knjiga, 

Zagreb 

1956 

4. Kolektiv autora Stetocine u 

skladistima 

Poljoprivredni 

fakultet Novi Sad 

1972 

5. Kolektiv autora Prirucnik Beograd 1983 
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izvestajne i 

prognozne sluzbe 

zastite 

poljoprivrednih 

kultura 

6. N. Gjukic. S. Maletin Poljoprivredna 

zoologija sa 

ekologijom 

Novi Sad 1998 

7.  Maceljski Milan, Igrc-

Barcic Jasminka  

Entomologija Zrinski, Zagreb 1991 

8. Maceljski  Milan Poljoprivredna 

Entomologija 

Zrinski, Zagreb 1999 

22.2 

 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Ciglar Ivan Integralna zastita 

vocnjaka 

Zrinjski, Cakovec 1988 

2. Jervis and Kidd Insect Natural 

Enemies 

Chapman &Hall 1996 

3. Malais M.H., Ravensberg 

W.J. 

Knowing and 

Recognizing 

ISBN 9005439126-

X 

 

 Teng P.S. Crop Loss 

Assessment and 

Pest 

Management 

ISBN 089054-079-

9 

 

4. Стручни списанија и 

публикации од областа 

на ентомогија и 

заштита на растенија  

Заштита на 

растенија, 

Биљна заштита, 

Заштита биља, 

Биљни лекар, 

Journal of the 

Applied 

Entomology, 

Bulletin 

EPPO/OEPP/ 

OILB /MOBB  и 

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

1. Наслов на наставниот предмет Интегрална заштита на растенијата 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенија-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Четврта година / 

VIII семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  Прпф. д-р Миле Ппстплпвски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија, 

екологија, ентомологија, микологија, бактерологија, 

вирологија, хербологија,  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стратегии за контрола на штетниците на 

земјоделските култури. Економски праг на штета. Законски, агротехнички, механички, физички, 

биолошки, биотехнички, хемиски мерки за заштита на земјоделските култури. Заштита на 

растенијата во органско земјоделство 

11. Содржина на предметната програма: 

Интегрална заштита, Биолошка контрола, Органско земјоделство  

- Интегрална заштита (дефиниција, прописи, стандарди, етикетирање, улога на квалитетна 

цертификација за земјоделски производи) 

- Биолошка контрола на растителните патогени и фитофагни организми (дефиниција, прописи, 

добри и слаби страни) 

- Предаторство и паразитизам (три-трофички релации, домаќин-жртва релација, прифаќање и 

манипулација, селекција и селективност) 

- Заштита на растенијата во органско земјоделство (дефиниција, прописи) 

- Методи за контрола на растителните патогени и фитофагни организми (агротехнички,  

физички, генетски,  биолошки, биотехнички и хемиски) 

- Семиохемикалии (феромони и други атрактанти) и стратегии за нивна апликација (мониторинг, 

масовно ловење, сексуална конфузија, спречување на копулација и др.) 

- Систем за подршка (модели за прогноза, експерт системи и систем на предупредување) 

- Стратегии  на интегрална заштита погодна за животната средина усмерена кон најзначајните 

земјоделски култури на поле,  во затворени простори и во синантропни средини 

Производи за заштита на растенијата  
- Европски и национални прописи за регистрација и примена на производи за заштита на 

растенијата 

- Концепти на Максимално дозволени резидуи и Интервали на безбедна примена (каренца) 

- Коректна примена на производи за заштита на растенијата за безбедност на животната средина, 

работници и консументи 

- Биоконтролни агенси, природни супстанции и синтетички производи за зашптита на растенијата 

- Фунгициди, инсектициди, акарициди, нематоциди и други производи за заштитана растенијата, 

биоциди 

- Хемиска и функционална класификација на производи за заштита на растенијата според нивниот 

механизам на дејство 

- Формулации на производи за заштита на растенијата 

- Методи за евалуација на биолошката активност на производи за заштита на растенијата 

- Резистентност кон производите за заштита на растенијата на целните организми (генетски и 

физиолошки основи, генетика на популации, методи на мониторинг, превентивни мерки) 

Животна средина и производи за заштита на растенијата 

- Абсорпција, транслокација, и акумулација на производи за заштита на растенијата 
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- Растителен метаболизам на производи за заштита на растенијата (детоксификација, red-ox, 

хидролиза, конјугација, улога на глутатион, гликоза и амино-киселините) 

- Трансформација на производи за заштита на растенијата во растенијата  

- Судбина на производи за заштита на растенијата во `ивотната средина (дифузија, волатизација и 

масовен трансфер, адсорпција, перзистентност, фото-трансформација, хемиска деградација, 

микробиолошка и ензимска деградација, полимеризација, оксидативни соединенија, хемиски и 

биотехнички процеси на почвена ремедијација, сорпциски изотерми и анализа на производи за 

заштита на растенијата во почва) 

- Одржливост на животната средина и безбедност на храна 

- Аналитички методи за детерминација на резидуи од пестициди 

- Еко-токсиколошки проценки на пестицидите 

Машини за апликација на производи за заштита на растенијата 

- Дози и волумени на дистрибуција, депозит, резидуи, услови за коректна дистрибуција, начини 

на приме на на производи за заштита на растенијата 

- Класификација на третмани со производи за заштита на растенијата и опрема за нивна 

дистрибуција 

- Распрскувачи за водена дистрибуција на производи за заштита на растенијата (анализи и 

евалуација на густина на  капки, инспекција и калибрација на распрскувачи) 

- Опрема за апликација на производи за заштита на растенијата во заштитените простори  

Интеракција Растение – Штетник  

- Ко-евулуционерни интеракции помеѓу фитофагните организми и нивните растенија домаќини 

(стратегии применети на фитофагните инсекти, пајаци и нематоди на инфестирани растенија) 

- Трофички релации помеѓу фитофагните организми и нивните растенија домаќини 

- Морфолошки, биохемиски и физиолошки алтерации индуцирани од фитофагните организми и 

нивните растенија домаќини 

- Механизми на одбрана на растенијата против фитофагните организми 

- Растителни патогени векторирани од фитофагните организми (механизми на трансмисија, ефекти 

на биологијата и физиологијата на векторите) 

Дијагноза и применета биотехнологија  
- Идентификација на фитпфагните инсекти, пајаци и нематпди на база на нивната мпрфплпгија и 
индуцираните  симптпми на нивните растениај дпмаќини 
- Идентификација на прирпдните непријатели на фитпфагните инсекти, пајаци и нематпди на база на 
нивната мпрфплпгија 

- Биолошки, биохемиски и молекуларни техники за дијагноза на фитофагните организми и нивните 

природни непријатели 

Фитосанитарни закони 

Карантин и задолжителна контрола 

- Концептот на карантин и задолжителната контрола 

- Интернационални и национални прописи за карантинот и задолжителната контрола 

Фитосанитарен квалитет на растителен  саден материјал 

- Фитосанитарни побарувања за растителниот саден материјал (CAC и цертифициран материјал) 

- Методи и техники на растителна санитација 

- Селекција, чување и примена на незаразени клонови  

- Програм за фитосанитарна цертификација 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, 

гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн.  

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, 

дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 
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14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

Активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 Часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови                                            4    80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
  10 

бодови 

17.3 Активност и учество   10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Предавања, вежби (лабораториски и теренски), 

семинарска  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Kolektiv autora Prirucnik 

izvestajne i 

prognozne sluzbe 

zastite 

poljoprivrednih 

kultura 

Beograd 1983 

2. Ciglar Ivan Integralna zastita 

vocnjaka 

Zrinjski, Cakovec 1988 

3.  N. Gjukic. S. Maletin Poqoprivredna 

zoologija sa 

ekologijom 

Novi Sad 1998 

4. Jervis and Kidd Insect Natural 

Enemies 

Chapman &Hall 1996 
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5. Никола Танасијевиќ, 

Душка Симова-Тошиќ, 

Ефтим Анчев  

Земјоделска 

ентомологија 

Универзитет 

“Кирил и 

Методиј”- Скопје 

1987 

6. Н. Танасијевиќ, Д. 

Симова-Тошиќ.  

Специјална 

ентомологија 

Универзитет у 

Београду 

1987 

7. Lea Schmidt Tablice za 

determinaciju 

insekata 

Sveuciliste u 

Zagrebu 

1970 

8.  Maceljski Milan, Igrc-

Barcic Jasminka  

Entomologija Zrinski, Zagreb 1991 

9. Maceljski  Milan Poljoprivredna 

Entomologija 

Zrinski, Zagreb 1999 

10. Malais M.H., Ravensberg 

W.J. 

Knowing and 

Recognizing 

ISBN 9005439126-

X 

 

11.  Philip Howse, Ian 

Stevens, Owen Jones 

Insect 

Pheromones and 

their Use in Pest 

Management 

Chapman&Hall  1998 

12. Teng P.S. Crop Loss 

Assessment and 

Pest Management 

ISBN 089054-079-9  

13. Gullan P.J., Cranston 

P.S. 

The Insects – An 

Outline of 

Entomology 

USA 2000 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Стручни списанија и 

публикации од областа 

на ентомогија и 

заштита на растенија  

Заштита на 

растенија, 

Биљна заштита, 

Заштита биља, 

Биљни лекар, 

Journal of the 

Applied 

Entomology, 

Bulletin 

EPPO/OEPP/ 

OILB /MOBB  и 

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

1. Наслов на наставниот предмет Биолошка борба и непестицидни мерки за заштита на 

растенијата 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенија-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Четврта година / 

VIII семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

Кредити 
6 

8. Наставник  Прпф. д-р Слпбпдан Банџп 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија, екологија, 

ентомологија, микологија, бактерологија, вирологија, 

хербологија,  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Предатори, паразити, антагонисти, семиохемикалии за 

контрола на штетници на земјоделските култури 

11. Содржина на предметната програма: 
Интегрална заштита, Биолошка контрола, Органско земјоделство  

- Биолошка контрола на растителните патогени и фитофагни организми (дефиниција, прописи, добри и слаби 

страни) 

- Предаторство и паразитизам (три-трофички релации, домаќин-жртва релација, прифаќање и манипулација, 

селекција и селективност) 

- Заштита на растенијата во органско земјоделство (дефиниција, прописи) 

- Методи за контрола на растителните патогени и фитофагни организми (агротехнички, физички, генетски, 

биолошкаи биотехнички и хемиски) 

- Семиохемикалии (феромони и други атрактанти) и стратегии за нивна апликација (мониторинг, масовно ловење, 

сексуална конфузија, спречување на копулација и др.) 

- Стратегии  на интегрална заштита погодна за животната средина усмерена кон најзначајните земјоделски култури 

на поле,  во затворени простори и во синантропни средини 

Растителна генетика 

- Отпорност на болести кај најзначајните земјоделски култури 

Методи за тестирање и селекција за растителна отпорност на болести 

12. Методи на учење:Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на 

предавања, одбрана на проектна задача итн.. Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се 

практикуваат форуми, дискусии, и консултации. 
13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

Активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 Часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови                                            4    80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
  10 

бодови 

17.3 Активност и учество   10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

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

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 
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од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Предавања, вежби (лабораториски и 

теренски),семинарска  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1.  N. Gjukic. S. Maletin Poqoprivredna 

zoologija sa 

ekologijom 

Novi Sad 1998 

2. Jervis and Kidd Insect Natural 

Enemies 

Chapman &Hall 1996 

3. Никола Танасијевиќ, Душка 

Симова-Тошиќ, Ефтим 

Анчев  

Земјоделска 

ентомологија 

Универзитет “Кирил 

и Методиј”- Скопје 
1987 

4. Н. Танасијевиќ, Д. Симова-

Тошиќ.  

Специјална 

ентомологија 

Универзитет у 

Београду 
1987 

5. Lea Schmidt Tablice za 

determinaciju 

insekata 

Sveuciliste u Zagrebu 1970 

6.  Maceljski Milan, Igrc-Barcic 

Jasminka  

Entomologija Zrinski, Zagreb 1991 

7. Maceljski  Milan Poljoprivredna 

Entomologija 

Zrinski, Zagreb 1999 

8. Malais M.H., Ravensberg W.J. Knowing and 

Recognizing 

ISBN 9005439126-X  

9.  Philip Howse, Ian Stevens, 

Owen Jones 

Insect Pheromones 

and their Use in Pest 

Management 

Chapman&Hall  1998 

10. Teng P.S. Crop Loss 

Assessment and Pest 

Management 

ISBN 089054-079-9  

11. Gullan P.J., Cranston P.S. The Insects – An 

Outline of 

Entomology 

USA 2000 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Стручни списанија и 

публикации од областа на 

ентомогија и заштита на 

растенија  

Заштита на 

растенија, 

Биљна заштита, 

Заштита биља, 

Биљни лекар, 

Journal of the 

Applied Entomology, 

Bulletin 

EPPO/OEPP/ OILB 

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

1. Наслов на наставниот предмет Селекција на растенијата 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Четврта година /  

VIII семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник  Прпф. д-р Љубпмир Маринкпвиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од генетика, ботаника 

и специјалните предмети (житни, индустриски, 

фуражни и градинарски култури ) 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  Предметот има за цел да ги запознае студентите со 

методите за создавање на нови сорти кај земјоделските култури, како и нивно семепроизводство и 

воведување во производство што претставува основа за технолошките предмети. 

11. Содржина на предметната програма: Значење и задача на селекцијата. Селекцијата и другите 

научни дисциплини. Почетен материјал и колекционирање на материјалот. Ген центри. 

Итродукција и аклиматизација. Поими за сорта, хибридна сорта, клонова сорта, популации, линии, 

семејства и др. Размножување на културите ( образување полови органи, опрашување и 

оплодување, генеративно и вегетативно размножување ). Методи на одбирање од природни, 

локални популации кај автогамни, ксеногамни и култури со вегетативно размножување. Техники и 

методи за создавање на нови генотипови    ( хибридизација, индуцирани мутации, полиплоидија, 

култура на ткиво и др. ). Постапка со вештачки добиениот материјал - популации. Техники на 

инцухтирање. Примена на хетерозисот. Тестирање на новодобиениот материјал на биотски и 

абиотски фактори. Методи на поставување на еднофакторијални и полифакторијални полски 

опити. Биометриски методи за оценување на новоселекционираниот материјал. Пријавување, 

признавање и регистрирање на нови сорти.  

Специјален дел: Посебни методи на селекцијата за создавање на нови сорти кај житни, 

индустриски, фуражни, градинарски култури. 

Вежби: Избор на елитни растенија и нивна лабараториска анализа. Методи на одбирање од 

природни и вештачки популации кај автогамни, ксеногамни и култури кои вегетативно се 

размножуваат. Разработка на техниките за добивање на нов материјал - вештачки популации. 

Анализа на квантитативните својства на новосоздадениот материјал. Тестирање на 

новосоздадениот материјал преку полски еднофакторијални и полифакторијални опити. Оцена на 

материјалот по однос на биотски и абиотски фактори. Биометриска анализа на квантитативните 

својства. Примена на одделни биометриски методи за оценување на резултатите од полските 

опити. 

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, 

изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, 

гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн.. 

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, 

дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+30+90= 180 часови    

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
60 часови 
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15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 60 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 20 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. С. Боројевиќ Принципи и 

методи 

оплеменивања 

билја 

Белград 1992 

2. 

 Marcelo J. Carena 
Cereals  
(Handbook of 
Plant Breeding) 

Springer 2009 

3. 

Ц. Најчевска 

Практикум по 

селекција 

растенијата и 

семепроизводство 

Скопје 1997 

4.     

5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Jamie Prohens-Tomas Vegetables II 

(Handbook of 

plant breeding) 

Springer 2008 

2.     

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

1. Наслов на наставниот предмет FERTIRIGACIJA 
2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус студии 
6. Академска година/семестар Четврта godina / 

VIII semestar 
7.  

Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Dоц. д-р Vjekoslav Tanaskovi} 
Prof. d-r Ordan ^ukaliev 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Po`elni se prethodni op{ti predznaewa za 
rastitelnoto proizvodstvo (po~va-voda-rastenie). 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Posebno vnimanie }e bide dadeno na primenta na sovremenata tehnika na aplicirawe na vodata 
i hranlivite materii preku sistemite za navodnuvawe, poznato kako fertirigacija. Osoben osvrt }e 
se dade na sistemite za mikronavodnuvawe, na pravilnata primena na istite, kako i na 
racionalnoto aplicirawe na hranlivite materii i drugite agrohemikalii preku sistemot za 
navodnuvawe, se  so cel nagolemuvawe na prinosite od edinica povr{ina, poefikasno 
iskoristuvawe na vodata za navodnuvawe i hranlivite materii, namaluvawe na tro{ocite za 
proizvodstvo kako i za{tita na `ivotnata sredina.  ]e se dade detalen prikaz na 
mikronavodnuvaweto, kako najsoodvetna tehnika za primena na feririgacijata. Tehniki na 
fertirigacija vo aeroponsko i hidroponsko odgleduvawe na rastenijata. 
Studentite }e se zdobijat so osnovni ve{tini za opredeluvawe na pravilna programa za 
fertirigacija i toa preku izrabotka na osnovna koncepcija na eden sistem za fertirigacija, 
presmetka na potrebnite koli~estva na voda i hranlivi materii za aplicirawe preku sistemot za 
mikronavodnuvawe, izbor na pravilna oprema za fertirigacija, priprema na osnoven i hranliv 
rastvor za fertirigacija i kontrola na istite, a posebno e zna~ajno da se istakne deka }e se 
zdobijat so poznavawa za opredeluvawe na momentot na zalevawe i fertirigacija kaj 
zemjodelskite kulturi, a se so cel dobivawe na povisoki i poekonomi~ni prinosi i za{tita na 
`ivotnata sredina. Pokraj toa }e se zdobijat so znaewa i ve{tini za samostojno dizajnirawe na 
sistemot za mikronavodnuvawe, fertirigacija vo uslovi na geoponija, hidroponija i aeroponija. 

11. Содржина на предметната програма: 

Voved. Pozitivni i negativni strani na od primenata na fertirigacijata / 
hemigacijata. Fertirigacija i nejzina primena vo svetot. Fertirigacija i nejzina 
primena vo R. Makedonija. Osnovna koncepcija na sistem za mikronavodnuvawe i 
fertirigacija. Kriteriumi  za izbor na oprema za fertirigacija. Oprema za 
injektirawe. Locirawe na kontrolnata edinica i opremata za fertirigacijaPostapki 
za izrabotka na programa za fertirigacija i pravilna primena na fertirigacijata: 
Vodno- fizi~ki svojstva napo~vata. Vodni konstanti na po~vata. Kapilaren 
potencijal (Skofildova vrednost, pF), primena vo praksata, pF krivi. Opredeluvawe na 
vkupnite potrebi na voda ET, normata na navodnuvawe i normata na zalevawe kaj 
zemjodelskite kulturi, so poseben osvrt na CROPWAT metodata. Kriteriumi za izbor na |ubriva 
za aplicirawe preku sistem za fertirigacija. Opredeluvawe i presmetka na  

potrebnite koli~estva hranlivi materii za aplicirawe preku sistem za fertirigacija. Priprema i 
podgotovka na osnoven i hranliv rastvor za aplicirawe preku sistem za fertirigacija. Kontrola na 
rastvorot za fertirigacija. Reciklirawe na rastvorot za fertirigacija kaj inertni supstarti i hidroponici. 
Kvalitet na vodata za navodnuvawe i nejzino vlijanie vrz fertirigacijata Opredeluvawe na vremeto 
na zalevawe i fertirigacija so koristewe na sovremeni instrumenti za sledewe na vlagata vo 
po~vata. Avtomatizacija. Fertirigacija. na kaj zemjodelskite kulturi. Tehniki na fertirigacija vo 
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aeroponija i hidroponija. Merni instrumenti i analiti~ki proceduri. Merki za pravilno i bezbedno 
funkcionirawe na sistemot za fertirigacija (hemigacija) 

12. Методи на учење: 

Nastavata }e se realizira so teoretski predavawa celosno pokrieni so Power Point i video 
prezentacii, }e se praktikuvaat i diskusii, izu~uvawe na prakti~ni slu~ai, izrabotka na grupni i 
individualni seminarski zada~i.  
Prakti~nata rabota }e se realizira paralelno preku teoretska (Power Point i video prezentacii) i 
prakti~na nastava (na teren i vo laboratorija) so timska rabota na konkretni problemi koi se 
aktuelni od oblasta na navodnuvaweto.  

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105= 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 

бодови 

17.3 Активност и учество 30 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Burt, C., O'Connor, K., Ruehr, 
T.,  

Fertigation, Irrigation Training and 
Research Center, 
California Polytehnic 
State University, San 
Luis Obispo, California 

1998 

2. ^ukaliev, O., Tanaskovi} V.,  Rabotna tetratka za 
evaluacija na 
samostojnata rabota 
na studentite po 
predmetot 
Navodnuvawe  

Interna rabotna 
tetratka-Fakultet za 
zemjodelski nauki i 
hrana - Skopje 

2010 

3. ^ukaliev, O., Iqovski, I., Fertirigacija za GTZ, Skopje. 2003 
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Sekuloska, T., Tanaskovi}, V.,  
 

podobruvawe na 
rastitelnoto 
proizvodstvo i za{tita 
na `ivotnata sredina 
vo R. Makedonija, 
Bro{ura, 

4. ^ukaliev, O., Mukaetov, D., 
Tanaskovi} V.  

Primena na 
fertirigacija kaj 
jabolkov nasad, 
Bro{ura, 

Programa za razvoj na 
obedinetite nacii 
(UNDP). 

2009 

5. ^ukaliev, O., Iqovski, 

I., Tanaskovi}, V.  

 

Primena na 
fertirigacija preku 
sistem za 
mikronavodnuvawe, 
Bro{ura, 

United Nations 
Educational Scientific 
and Cultural 
Organization i Fakultet 
za zemjodelski nauki i 
hrana, 

2007 

6. Iqovski, I., ^ukaliev, O.,  
 

Praktikum po 
Navodnuvawe, 

Zemjodelski Fakultet, 
Skopje 

2002 

7. Iqovski, I.,  
 

Navodnuvawe, 
U~ebno pomagalo 
za studenti 

Zemjodelski Fakultet, 
Skopje  

1992 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Bošnjak, Đ.,  
 

Naodnjavanje 
poljoprivrednih 
useva, 

Univerzitet u Novom 
Sadu, Poljoprivredni 
Fakultet, Novi Sad 

1999 

 2. Lamm, R. F., Ayars E. J., 
Nakayama, S.F.  

Microirrigation for 
Crop Production-
Design, Operation 
and Management.  

Elsevier 2007 

3. Lamm, R. F., Ayars E. J., 
Nakayama, S.F.  

Mikronavodnuvaw
e za proizvodstvo 
na rastitelni 
kulturi  

Nampres 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Маркетинг на земјоделски производи 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

VIII семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник Прпф. д-р Ненад Гепргиев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 Предзнаеоа пд предметпт Оснпви на агрпмаркетинг  
 Предзнаеоа пд предметпт Странски јазик / Англиски јазик  
 Пристап дп интернет и дп стручнп-научни списанија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Запознавање со теоријата на прометот и прометот на земјоделско - прехранбените производи и нивниот 
пазар во домашни и светски рамки 

11. Содржина на предметната програма: 
 Теорија на прометот на земјоделски производи, теорема на пајакова мрежа (The Cobweb Theorem), трошоци на 

прометот; 

 Пазарни институции во прометот, специјализирани организации за извршување на прометот, прописи во прометот;  

 Поважни пазарни показатели и услови на прометот на на земјоделски производи; 

 Светскиот пазар на земјоделски производи, узвоз на земјоделско -прехранбени производи, извоз на земјоделско - 

прехранбени производи; 

 Меѓународни економски групации; 

 Република Македонија во надворешно - трговската размена со земјоделско - прехранбени производи; 

 Пазар на житни култури; 

 Пазар на индустриски растенија и преработки; 

 Пазар на плодов зеленчук; 

 Пазар на друг зеленчук; 

 Пазар на овошје; 

 Пазар на грозје; 

 Пазар на добиточни производи – месо; 

 Пазар на други добиточни производи; 

 Пазар на останати производи. 

12. Методи на учење: 
 Тепретската настава се реализира сп: класични предаваоа, дискусии, симулации, изучуваое на практични случаи, 

израбптка на индивидуални семинарски задачи. 
 Практичната рабпта се реализира сп пбрабптка на пдделни ппглавја пд тепретската настава, преку студии на случај 

и презентации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+45+90 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

семинари, тимска  работа 

45  
часови 

16. Други форми на 

активности 

 

16.1 Проектни задачи 15 часови 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
15 

бодови 

17.3 Активност и учество 5 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 
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19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
Изработена семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Георгиев, Н., Нацка, М. Маркетинг на 

земјоделски 

производи 

Интерна скрипта и 

белешки од 

предавањата, 

ФЗНХ, Скопје 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. 
Vlahovic, B. 

Trziste 
agroindustrijskih 

proizvoda 

Poljoprivredni fakultet 

- Novi Sad 
2010 

2. 
Tomin, A., Dorovic, M.  

Trziste i promet 
poljoprivrednih 

proizvoda 

Poljoprivredni fakultet 

- Novi Sad 
2009 

3. Kohls, L. R., Uhl, J. N. Marketing of 
agricultural products 

Prentice Hall, New 
Jersey 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Берба и постбербени технологии на овошје 

2. Код  

3. Студиска програма Za{tita na rastenijata-Fitomedicina 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

VIII семестар 
7.  

Број на ЕКТС  

кредити 
6 

8. Наставник   

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Познавање за производството на овошје  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување знаење застандардите кај овошните видови, бербата на овошјето и технологиите на 

складирање и чување, како и промените кои настануваат за време на чувањето. 

 
11. Содржина на предметната програма: 

Вовед, значење на плодовите во исхраната на лугето, биолошки особини на плодовите. Механички 

и хемиски состав на плодовите. Зрелост и видови на зрелост. Берба и начини на утврдување на 

времето и начини на берба. Чување на овошјето и типови на плодочувалишта. Физиолошки и 

биохемиски процеси за време на чувањето. Заболувања и промени на плодовите за време на 

чувањерто. Стандарди и стандардизација на плодовите 

  

12. Методи на учење: 

Теоретската настава ќе се реализира преку предавања, дискусии,изработка и презентација на 

групни и идивидуални семинарски задачи и практична работа. 

 

Вежбите ќе се реализираат со изведување на практични операции во лабораторија и во овошни 

насади. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105= 180 часови    

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 70 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
20 

бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 
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22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Групчев М. Овошјето од 

берба до 

потрошувачот 

Скопје 1991 

2. 

Миновски Д. 
Стандардизаци
ја и чување на 
овошјето 

Скопје 1979 

3. 
Гвозденовиќ Д., 
Давидовиќ М. 

Берба, чување 
и паковање 
воча 

Београд 1990 

4. 

    

5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1.     
2.     

3.     
4.     
5.     
6.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Стандардизација на зеленчук и цвеќе 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар Четврта година /  7.  Број на ЕКТС  6 
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VIII семестар кредити 

8. Наставник  Прпф. д-р Дпрди Мартинпвски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Претходни општи предзнаења од ботаника, генетика, 

механизација. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување на нови знаење од обемната научна област за стандардизацијата на зеленчукот со цел 

одржување на квалитетот за зголемување на можностите за пласман на домашниот и странскиот 

пазар. 

Стекнување  вештини за спроведување на процесот на стандардизација поврзан со специфичните 

потреби за растење, развиток, плодоносење и соодветни агротехнички мерки за да се овозможи 

постигнување висок принос и одржи квалитетот до моментот на консумацијата како основа за 

поволен економски ефект. 

11. Содржина на предметната програма: 

Дефинирање на квалитетот и негова валоризација. Интегриран приод кон манипулацијата со 

зеленчукот после бербата. Одредување на надворешни показатели на квалитет. Одредување на 

внатрешни показатели на квалитет. Системи за управување со квалитет на свеж зеленчук. Општи 

одредби за примена на комерцијална стандардизација и контрола на квалитетот на свежиот 

зеленчук и цвеќе во ЕУ. Општи одредби за квалитет на зеленчукот и цвеќето (УН/ЕЦЕ/ОЕЦД). 

Стандарди за квалитет на поединечни зеленчукови и цветни култури.  

12. Методи на учење: 

Наставата се реализира со предавања, дискусии, практични примери, изработка на групни и 

индивидуални семинарски работи и проектни задачи. 

Практичната настава се реализира со тимска работа на одреден проблем, презентација и вежби на 

градинарски култури и посета на терен.  

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови     

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  40 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
 20 

бодови 

17.3 Активност и учество  40 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

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

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. Лазар Алаџајков Доработка и 

контрола на 

зеленчуците 

 

Универзитет 

“Кирил и 

Методиј”, Скопје. 

1984 

2. Ѓорѓи Мартиновски, 

Јованка Катажина 

Петревска, Гордана 

Попсимонова  

Доработка и 

контрола на 

зеленчук 

Земјоделски 

факултет 

2002 

3. Zoran Ilić, Elazar Fallik, 

Mihal 

Đurovka, ĐorĎi 

Martinovski,  

Radmila Trajković 

Fiziologija i 

tehnologija čuvanja 

povrća i voća 

Autori  2007 

4. 

    

5.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. Zoran Ilić, Elazar Fallik Čuvanje povrća Univerzitet u Prištini. 

Kosovska Mitrovica 
2002 

2. Zoran Ilić, Elazar Fallik, 

Mile Dardič 

Berba, sortiranje, 

pakovanje i čuvanje 

povrća 

Poljoprivredni fakultet 

Zubin Potok i autori 
2009 

3. Stafiotakis, E..  Postharvest 

Physiology, 

Handling, Storage 

and Transportation of 

Fruits, Vegetable and 

Flowers. 

Aristotle University, 

Thessaloniki. 
1989 

4. Shefelt, Robert L., Prussia, 

Stanley E. 

Postharvest Handling. Academic Press,Inc. 

London. 
1993 

5.     
6.     

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Обработка и преработка на тутун 

2. Код  

3. Студиска програма Заштита на растенијата-Фитомедицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

 

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

6. Академска година/семестар Четврта година / 7.  Број на ЕКТС  6 
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VIII семестар кредити 

8. Наставник Д-р Златкп Арспв 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Претходни општи предзнаења од: специјално 

поледелство, процесна техника, хемија и биохемија. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување знаења за употребната вредност на тутунот, преку изучување на технолошките и 

биохемиските карактеристики, и според тоа, правилно насочување на технолошкиот процес на 

обработката на тутунот. Преку видовите на тутунските преработки, и технологијата на нивното 

производство, па се до добивање на финален производ.  

Стекнување основни вештини за манипулација, ферментација и преработка на тутунот во тутунски 

преработки. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во индустриска манупулација на тутунот.Технологија 

на сезонска и вонсезонска ферментација на тутунот (теоретски основи, фактори за ферментација, 

микробиолошки процеси, знаци за ферментацијата). Поферментативен период. Матурација на 

тутунот. Историјат на преработката на тутунот. Тутунски преработки за пушење, за жвакање и 

шмркање. Основни карактеристики и технологија на производство на пури, тутун за жвакање и 

шмркање. Технологија на производството на цигари и шема на технолошките процеси. Видови на 

цигари. Цигари со мала содржина на никотин и кондензат. Биохемиски карактеристики на 

тутунскиот чад и поважни измени на хемиските соединенија во процесот на пушењето. Прием и 

складирање на тутунот. Составување на тутунски хармани. Влажење на тутунот. Линии за 

обработка на тутунот. Сечење на тутунот. Разбивање, ладење, сушење и обеспрашување на 

сечениот тутун. Ароматизирање на режениот тутун. Одлежување на сечениот тутун. Изработка и 

пакување на цигари. Лагерување и дистрибуција. Помошни материјали и процеси во 

производството на цигари. Контрола и одржување на квалитетот при производството на цигари. 

12. Методи на учење: Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат 

дискусии, изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, 

консултации, одбрана на проектна задача итн.  

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Дополнителни консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+30+105 = 180 часови    

15. Форми на наставните  

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 

45  часови 

15.2 

 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски, теренски), 

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 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  70 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
 15 

бодови 

17.3 Активност и учество  15 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

од 71 бода до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 бода до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 
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19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 
Автор Наслов 

 

Издавач Година 

 

1. 

Арсов З. Кабранова 

Ромина 

Познавање и 

обработка на 

тутунската 

суровина-

Практикум 

Факултет за 

земјоделски науки 

и храна-Скопје 

2011 

2. 

Арсов З. 
Фабрикација на 

тутунот - скрипта 

Факултет за 

земјоделски науки 

и храна-Скопје 

2005 

3. 

Николиќ Мирослава 
Технологија 

прераде дувана 

Пољопривредни 

факултет 

Универзитета у 

Београду 

2004 

4. 

Боцески Д. 

Познавање на 

ферментацијата 

на тутунот 

Стопански печат 

д.о.о., Скопје 
1996 

5. Стојановиќ С. 

 

Технологија 

цигарета 
Београд 1967 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов 

 

Издавач 

 

Година 

 

1. 

Георгиев С.  

Технология на 

тютюневите 

изделия, второ 

издание 

„Антоан 

Георгиев“, 

Пловдив 

2002 

 
 
 
 

 


