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СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ОД ВТОР ЦИКЛУС 
 

-ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ- 
 

РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 

МОДУЛИ: ПОЛЕДЕЛСТВО; ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО; ОВОШТАРСТВО; 
ЛОЗАРСКО ПРОИЗВОДСТВО; ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА НА РАСТЕНИЈАТА; 
ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ; ВИНАРСКО ПРОИЗВОДСТВО; 
ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ;  

 
АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛИ: ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА; ИСХРАНА НА ЖИВОТНИ; МЕНАЏМЕНТ НА 

ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ; ГОВЕДАРСТВО; ОВЧАРСТВО; 
КОЗАРСТВО; СВИЊАРСТВО; ЖИВИНАРСТВО; РИБАРСТВО; ПЧЕЛАРСТВО; 

 
ПРЕРАБОТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО 

ПОТЕКЛО 
МОДУЛИ:  МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ; МЕСО И ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО; 
НУТРИЦИОНИЗАМ И КОНТРОЛА; БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА ОД АНИМАЛНО 

ПОТЕКЛО; 

 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
МОДУЛИ:  ПЕДОЛОГИЈА; АГРОХЕМИЈА; НАВОДНУВАЊЕ; ЕКОЛОГИЈА; МЕЛИОРАЦИИ 
И ЕРОЗИЈА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО; ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО;  
 

КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛИ:   МИКРОБИОЛОГИЈА; КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА; 
ЕТНОБОТАНИКА; ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК; 
 

ФИТОМЕДИЦИНА 
 

МЕХАНИЗАЦИЈА 
МОДУЛИ:  МЕХАНИЗАЦИЈА НА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО; МЕХАНИЗАЦИЈА 

НА СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО;  
 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СТУДИСКА ПРОГРАМА 
 

РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МЕТОДИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
СИТЕ МОДУЛИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

5 

8. Наставник 

Проф. д-р Петре Иваноски 
Проф. д-р Петар Христов 
Проф. д-р Марјан Кипријановски 
Проф. д-р Ѓорѓи Мартиновски 

9. Предуслови за запишување на предметот Диплома за завршени додипломски студии. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Совладување на методите во научно-истражувачка работа. 
Обука во собирање и обработка на добиените резултати и нивно презентирање. 

11. 

Содржина на предметната програма: Методи на научно-истражувачка работа – случаен распоред, латински 
квадрат, метод на Богословски, метод на Цаде. Поставување на истражувањата, собирање и обработка на 
резултати и нивно организирање (прикажување). Презентирање на резултатите – писмена и усна 
презентација (компјутерска и постер презентација).  

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 5 EKTС x 30 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположливото време 60+15+75 = 150 часови (4+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 55 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 22. 

22.1 Задолжителна литература 



 

Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Milivoje Sari}  
Op{ti principi 
nau~no-istraziva~kog 
rada 

 1971 

2.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

22.2 

1.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

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

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
СИТЕ МОДУЛИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

5 

8. Наставник Проф. д-р Соња Ивановска,  
Проф. д-р Драган Ѓошевски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Предзнаења од генетика, статистика и селекција на 
растенијата. 
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со теоријата и принципите на биометриката и 
нејзината примена во земјоделството. Стекнување основни знаења за дизајнирање, изведување, анализа и 
интерпретација на резултатите од експерименти. 

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед во земјоделските истражувања. Принципи на експериментален 
дизајн. Поставување полски опити. Избор на локација. Тестирање на почва. Основни претпоставки при 
поставувањето експерименти. Типови на променливи. Примерок и популација. Дистрибуција на фреквенции. 
Описна статистика. Нормална дистрибуција, t-дистрибуција и интервали на значајност. Пристапи за 
елиминирање на неконтролираната грешка. Тестирање на хипотеза. Експерименти со еден фактор. 
Експерименти со два фактора. Експерименти со три или повеќе фактори. Анализа на податоци од серија 
експерименти. Споредба на две независни средни вредности. Споредба на средна вредност на третмани. 
Анализа на експерименти низ временски период. Анализа на варијанса. Компоненти на варијансата. 
Коваријанса. Регресија. Корелација. Path коефициент. Анализа на резултати од полски опити. Преглед и 
анализа на научни резултати од литература. Проверка на претпоставки и трансформација на податоци. 
Недостаток на вредности и нецелосни блокови. Презентација на резултати од истражувања. 

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 5 EKTС x 30 часови = 150 часови 
14. Распределба на расположливото време 60+15+75 = 150 часови (4+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 55 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Најчевска Ц. 
 

Експериментална 
статистика 
применета во 
земјоделските И 
биолошките 
истражувања 

Книгоиздателство 
БОНА, Скопје 

2002 

2. Clewer, A. G. and Scarisbrick, 
D. H. 

Practical Statistics 
and Experimental 
Design for Plant and 
Crop Science 

John Wiley and Sons, 
New York. 
 

2001 

3. Gomez, K.A. and Gomez, A.A. 
Statistical Procedures 
for Agricultural 
Research 

John Wiley and Sons, 
NY. 
 

1984 

4. Kang, M.S. 
Quantitative 
Genetics, Genomics 
and Plant Breeding 

CABI Publishing, 
Baton Rouge 

2002 

22.1 

5. Falconer, D. S. and Т. Mackay 
Introduction to 
Quantitative 
Genetics. 

Longman Inc. New 
York 

1996 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. Roger G. Petersen. 

Agricultural Field 
Experiments (Books 
in Soils, Plants, and 
the Environment). 

CRC Press 1994 

2. Lynch, M.L. and Walsh. B. Genetics and Analysis 
of Quantitative Traits 

Sinauer Associates, 
Inc. Massachusetts, 
U.S.A. 

1998 

3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПОЛЕДЕЛСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 6 

8. Наставник ДОЦ. Д-Р ЗВОНКО ПАЦАНОСКИ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Предзнаења од  екологија, ботаника, педологија, 
агрометеорологија со климатологија Пристап до интернет и до 
стручно-научни списанија 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Воведување на студентите во теоретски и практични 
познавања на основните  услови за одгледување на растениајата и мерките за создавање погодни услови за 
пораст и развиток на растенијата. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Вовед. Дефиниција на екологијата како научна дисциплина и предмет на пручувањето. Поделба на 
екологијата како научна дисциплина. Земјоделски производен простор. Елементи на земјоделскиот 
производен простор. 
Агроекосистем, поим и дефиниција. Функционални компоненти на агроекосистемите. поделба на 
екосистемите. Општи законитости во односите помеѓу факторите на надворешната средина и растенијата. 
Еколошки фактори и нивната поделба. Климатски фактори: топлина, сончева радијација, вода и воздух. 
Земјоделска оцнка на климата. Почвата како еколошки фактор. Влијание на еколошките процеси во 
земјоделството врз агроекосистемите Човекот и културното растение како биотички фактор. Поим за 
станиште. Бонитирање на стаништето. Земјоделски системи. Земјоделска фитоценологија 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Стојановиќ,М. 
 

Агроекологија 
Пољопривредни 
факултет, Београд 

1994 

2. Лозановски, Р. Агроекологија  1987 

3. Оторенец, С. Агрометеорологија 
Научна књига, 
Београд 1991 

4. Молнар, И. Агроекологија  1995 

22.1 

5.     

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ЗРНЕСТИ ЖИТНИ КУЛТУРИ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПОЛЕДЕЛСТВО, ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕД. КУЛТУРИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Гоце Василевски 

9. Предуслови за запишување на предметот Базични предзнаења од: ботаника, агроекологија, физиологија 
на растенијата, агротехника, растително производство. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Распознавање на видовите култивирани житни и 
алтернативни растениа. 
Можности за избор на видовите и сортите на култивираните растенија за повисока адаптација во одредени 
почвено-климатски услови на реонот. 
Можностите за избор на најпогодна производна технологија за секоја култура. 
Навремена и ефектна примена на агротехничките мерки за искористување на генетскиот и производниот 
потенцијал на видовите и сортите во одредени почвено-климатски услови. 
Воведување на добрата земјоделска практика, инженеринг, следење и контрола на производството. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Вовед: Поделба на култивираните растенија. Основни карактеристики на житата, историски развој, значење 
и распространетост во светот и регионот, употребна вредност. 
Житни култури: Видови житни растенија за производство на брашно, леб и печива. Стопанско значење, 
заеднички карактеристики, распространетост. Одделно за секој вид: пченица, јачмен, ΄рж, тритикале, 
пченка, ориз, сирак, просо се изучува: стопанското значење, потеклото, морфолошките и биолошките 
карактеристики, агротехника и системи на производство.  
Добра земјоделска практика.   

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Гоце Василевски  
 

Зрнести и 
клубенести култури 

eXpressive graphics-
Скопје 

2004 
 

2. Гоце Василевски 
Зрнести и 
клубенести култури 
(Практикум) 

Печатница Гоце 
Делчев 

1994 

3.     

4.     

22.1 

5.     

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет СИСТЕМАТИКА И КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТУТУНОТ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПОЛЕДЕЛСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник  Проф. д-р Златко Арсов 

9. Предуслови за запишување на предметот Завршени додипломски студии (се препорачува од областа на 
природните науки) 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Стручност во областа на систематиката на тутунот, 
трговската класификација на различните типови тутун, кај нас и во светот. Насоки за селекција на тутунот и 
користење на дивите видови при хибридизацијата. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Потекло на тутунот 
Систематика на родот Nicotiana по Костов 
Систематика на родот Nicotiana по Goodsped  
Опис на поважните видови тутун од родот Nicotiana  
Еволуција на родот Nicotiana по Горник 
Диви видови од родот Nicotiana и нивното значење 
Nicotianа tabacum по Комес и Анастасија и нивните класификации 
Поважни типови тутун во светот 
Ориенталски типови на тутун и нивната сортна структура 
Насоки во селекцијата при создавањето на нови сорти тутун 
Почетен материјал за селекција и неговата комбинациска способност 
Методи на селекција и одржување на сортите 
Типови на вкрстосување (интервариететна хибридизација, кумулативни сортни вкрстувања, интерспециес 
хибридизација, посредничко вкрстосување) 
Модели на сорти тутун (според: биолошките карактеристики, морфолошки карактеристики, принос и органи 
на растенијата, технолошки и биохемиски карактеристики, отпорност на болести и штетници). Општи 
карактеристики на сите својства 
Тестирање на сортата според карактеристиките 
Морфологија на цветот, биологија на цутењето и оплодувањето 
Техника на вкрстосување на тутунот  
Хетерозис кај тутунот и негова практична примена 
Цитоплазматска машка стерилност кај тутунот 

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+98 = 180 часови (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 



 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. К.Наумоски, С.Карајанков, 
Д.Боцески, Б.Ачкоски 

 Современо 
производство на 
тутун 

 1977 

2. П. Ламбро,М.Узуноски Производство на 
тутун 

 1966 

3. С. Карајанков, З. Арсов, Р. 
Кабранова 

Производство на 
тутун-практикум 

 2007 

4. Hawks N.S Collins K.W. Начела производње 
вирџиниског духана 

CERES, Загреб 1994 

22.1 

5. Р. Горник Облагородување на 
тутунот 

 1973 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. Боцески Д. 
Познавање и 
обработка на 
тутунската суровина 

 1984 

2. Д.Боцески 

Познавање и 
обработка на 
тутунската суровина 
-второ издание 

 2003 

3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ВЛАКНОДАЈНИ КУЛТУРИ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПОЛЕДЕЛСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник  ПРОФ. Д-Р ЗОРАН ДИМОВ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Студентите треба да имаат предзнаења од:  Ботаника, 
Физиологија на растенијата, Исхрана на растенијата, Општо 
поледелство и Агрометеорологија со климатологија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот треба да овозможи стекнување на знаење за 
стопанското значење, морфолошките и биолошките својства, систематиката на видот, природните услови за 
производство, агротехниката што треба да се примени, времето и начинот на сеидба, мерките на нега и 
времето и начинот на прибирање на поважните влакнодајни култури. 

11. 

Содржина на предметната програма: - Стопанско значење, поделба на влакнодајните култури, застапеноста 
на влакнодајните култури во светот и кај нас; 
- ПАМУК - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање, 
квалитетни својства на памучно влакно; 
- КОНОП - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање, 
квалитетни својства на влакното од конопот; 
- ЛЕН - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- КЕНАФА и АБУТИЛОН - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни 
услови за производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на 
прибирање; 
- НАЧИНИ НА ОДВОЈУВАЊЕ НА ВЛАКНОТО КАЈ КУЛТУРИ КОИ ВЛАКНОТО ГО ФОРМИРААТ ВО КОРАТА ОД 
СТЕБЛОТО; 
- РАМИЈА (бела и зелена) - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни 
услови за производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на 
прибирање; 
- ЈУТА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- МАНИЛА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- СИЗАЛ - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање 
ОСТАНАТИ ВЛАКНОДАЈНИ КУЛТУРИ: брнистра, рафија, новозеландски лен, мискантус, еспарто, абака, 
капок, кокос - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на 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 60+30+90 = 180 часови (4+2) 

15. Форми на наставните  
активности 15.1 Предавања – теоретска настава 60 

 
часови 



 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 
 
10 
 

часови 

16.2 Самостојни задачи 
 
10 
 

часови 
16. Други форми на активности 

 

16.3 Домашно учење 70 
 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1.  J.E.G van Dam, W.B. 
Shannon 

Industrial fibre crops European commission 1994. 

2. Fran Paskovic Predivo bilje 
Nakladni zavod 
znanja, Zagreb 

1966 

3. Ratikanta Mati World fibre crops Science Publisher 1997 

4.     

22.1 

5.     

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ЗРНЕСТИ МЕШУНКАСТИ КУЛТУРИ 
2. Код  

3. Студиска програма 

РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПОЛЕДЕЛСТВО, ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕДЕЛСКИ 
КУЛТУРИ  
 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 
 

7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Дане Бошев 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Студентот(ите) треба да има(ат) предзнаења од:  Ботаника, 
Физиологија на растенијата, Исхрана на растенијата, Општо 
поледелство и Агрометеорологија со климатологија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот треба да овозможи стекнување на знаење за 
стопанското значење, морфолошките и биолошките својства, систематиката на видот, природните услови за 
производство, агротехниката што треба да се примени, времето и начинот на сеидба, мерките на нега и 
времето и начинот на прибирање на поважните зрнести легуминозни култури. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
- Стопанско значење, поделба на зрнестите мешункасти култури, застапеноста во светот и кај нас; 
- ГРАВ - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање, 
квалитетни својства на зрното; 
- ГРАШОК - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање, 
квалитетни својства на зрното; 
- СОЈА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање, 
квалитетни својства на зрното; 
- ЛЕЌА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање, 
квалитетни својства на зрното; 
- НАУТ - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање, 
квалитетни својства на зрното; 
- БАКЛА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање, 
квалитетни својства на зрното; 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 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 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Гоце Василевски  
 

Зрнести и 
клубенести култури 

eXpressive graphics-
Скопје 

2004 
 

2. Гоце Василевски 
Зрнести и 
клубенести култури 
(Практикум) 

Печатница Гоце 
Делчев 

1994 

3.     

4.     

22.1 

5.     

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МАСЛОДАЈНИ КУЛТУРИ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПОЛЕДЕЛСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Зоран Димов 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Студентот(ите) треба да има(ат) предзнаења од:  Ботаника, 
Физиологија на растенијата, Исхрана на растенијата, Општо 
поледелство и Агрометеорологија со климатологија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот треба да овозможи стекнување на знаење за 
стопанското значење, морфолошките и биолошките својства, систематиката на видот, природните услови за 
производство, агротехниката што треба да се примени, времето и начинот на сеидба, мерките на нега и 
времето и начинот на прибирање на поважните маслодајни култури. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
- Стопанско значење, поделба на маслодајните култури, застапеноста на маслодајните култури во светот и 
кај нас; 
- СОНЧОГЛЕД - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање, 
квалитетни својства на памучно влакно; 
- МАСЛОДАЈНА РЕПКА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни 
услови за производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на 
прибирање, квалитетни својства на влакното од конопот; 
- МАСЛОДАЈНА ПАЛМА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни 
услови за производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на 
прибирање; 
- СУСАМ - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- КИКИРИКИ - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- САФЛОР - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- РИЦИНУС - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- АФИОН - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање 
- КУЛТУРИ КОИ ИМААТ ЗНАЧИТЕЛЕН ПРИДОНЕС ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОНЗУМНИ МАСЛА: пченка, соја, 
маслинка 
ОСТАНАТИ МАСЛОДАЈНИ КУЛТУРИ: леник, лалеманција, перила, нуг - стопанското значење, морфолошки и 
биолошки својства, систематика, природни услови за производство, агротехника, време и начин на сеидба, 
мерки на нега, време и начин на 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 60+30+90 = 180 часови (4+2) 

15. Форми на наставните  
активности 15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 



 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Група автори Сунцокрет  1998 

2. Marija Vrataric & sor Suncokret  2004 

3. K. Orlovius 
Fertilizing for high 
yield and quality of 
oilseed rape 

International potash 
Institute, Basel, 
Switzerland 

2004 

4. Мирко Гагро Индустриско биље  1998 

22.1 

5.     

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. Johann Wollmann & Istvan 
Rajcan 

Oil crops Springer Science + 
Business Media 

2009 

2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ЛЕКОВИТИ И АРОМАТИЧНИ РАСТЕНИЈА 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПОЛЕДЕЛСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Зоран Димов 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Студентот(ите) треба да има(ат) предзнаења од:  Ботаника, 
Физиологија на растенијата, Исхрана на растенијата, Општо 
поледелство и Агрометеорологија со климатологија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот треба да овозможи стекнување на знаење за 
значењето, морфолошките својства, систематиката на видот, факторите кои влијаат врз содржината и 
квалитетот на активните материи во лековитите растенија, агротехниката што треба да се примени, времето 
и начинот на сеидба/садење, мерките на нега, времето и начинот на прибирање и добивањето на етерично 
масло кај  поважните лековити и ароматични растенија 

11. 

Содржина на предметната програма:  
- Стопанско значење, систематика, еколошки и антрополошки фактори за одгледување и пласман на 
лековитите и ароматични растенија 
- АНГЕЛИКА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, технологија на одгледување, време и 
начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- БЕЛ СЛЕЗ - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, технологија на одгледување, време и 
начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- ЖАЛФИЈА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, технологија на одгледување, време и 
начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- КАМИЛИЦА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, технологија на одгледување, време 
и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- КИМ и ФЕНИКУЛУМ - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, технологија на 
одгледување, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- КОПАР и КОРИЈАНДЕР стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, технологија на 
одгледување, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- ЛАВАНДА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, технологија на одгледување, време и 
начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- МАТИЧЊАК и ВАЛЕРИЈАНА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, технологија на 
одгледување, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- МЕНТА (НАНЕ) - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, технологија на одгледување, 
време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- ДОБИВАЊЕ НА ЕТЕРИчНО МАСЛО 
- ДРУГИ ЛЕКОВИТИ и АРОМАТИЧНИ РАСТЕНИЈА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, 
технологија на одгледување, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на 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 60+30+90 = 180 часови (4+2) 

15. Форми на наставните  
активности 15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 



 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. И. Шиљеш со сор.  
 

Познавање, узгој и 
прерада лековитог 
биља 

Школска књига, 
Загреб 1992 

2. Б. Степановиќ со сор. 

Технологија 
производње 
лековитих, 
ароматичних и 
зачинских биљака 

 2001 

3. Јан Кисгеци, Славица 
Лелациц, Дамир Беатовиц 

Лековито, 
ароматицно и 
зацинско билје 

Полјопривредни 
Факултет, Београд 

2009 

4.     

22.1 

5.     

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ВРЕДНУВАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ТУТУНОТ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПОЛЕДЕЛСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Златко Арсов 

9. Предуслови за запишување на предметот Завршени додипломски студии (се препорачува од областа на 
природните науки) 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Стручност при манипулацијата на тутунот, во технологијата 
на манипулација и ферментација на тутунот. Оценување на квалитетот на тутунската суровина и нејзина 
класофикација. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Вовед и значење на предметот. 
Карактеристики на тутунската суровина. 
Технолошки карактеристики. 
Биохемиски карактеристики. 
Квалитет и услови за создавање на квалитетот на тутунот 
Мерила и стандарди за класификација 
Манипулација на тутунската суровина. 
Ферментација на тутунот. 
Сезонска ферментација. 
Вонсезонска ферментација.  
Постферментативен период. 
Складирање, матурација и експедиција на тутунот. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Д.Боцески 

Познавање и 
обработка на 
тутунската 
суровина 

 1984 

2. Д.Боцески 

Познавање и 
обработка на 
тутунската 
суровина- второ 
издание 

 2003 

3. З. Арсов Фабрикација на 
тутунот (Скрипта) 

 2005 

4. Д. Боцески Манипулација на 
тутунот 

Наша книга , Скопје 1986 

22.1 

5. М. Николиќ Технологија 
прераде дувана 

Пољопривредни 
факултет 
Универзитета у 
Београду 

2004 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТРЕВНИ  ФУРАЖНИ  КУЛТУРИ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПОЛЕДЕЛСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник проф. д-р Петре Ивановски 

9. Предуслови за запишување на предметот Познавање на материја од фуражно производство или 
специјално поледелство и запишан на соодветниот семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Совладување на материја од областа на тревните фуражни 
култури потребни за добиточна храна или специјална намена. 

11. 

Содржина на предметната програма:      Едногодишни тревести фуражни растенија 
Двегодишни тревести фуражни растенија 
Повеќегодишни тревести фуражни растенија 
Плевелни (штетни растенија) 
Отровни тревести растенија 
Растенија погодни за специјални намени 
Растенија погодни за косење 
Растенија погодни за испасување 
Растенија погодни за комбинирано користење 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Ивановски, Р. П. 
 

Фуражно 
производство. 
 

 2000 

2. Grupa autora 

Unapredjenje 
proizvodnje krme na 
prirodnim 
travnjacima  

 2005 

3. Ивановски, Р. П,. Прентовиќ 
Татјана 

(ракопис) 
   

4.     

22.1 

5.     

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет РАСТЕНИЈА ЗА ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО 
2. Код  

3. Студиска програма 
РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПОЛЕДЕЛСТВО, ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕДЕЛСКИ 
КУЛТУРИ  

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 6 

8. Наставник проф. д-р Татјана Прентовиќ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. 
Положен предмет од листа 1  
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите ќе стекнат знаења за фуражните и тревните 
видови, нивната систематика, стопанско значење, биологија, екологија, комплексот на агротехнички мерки 
за нивно подигање. Стекнување основни вештини за систематска поделба и  познавање на морфологијата 
на фуражните видови, семето кое тие го продуцираат и нивните фази на развиток.   
Стекнување знаења за тревниците, нивното значење, подигање и негување.  

11. 

Содржина на предметната програма: Значење на фуражното производство и поделба. Едногодишни 
мешункасти култури. Едногодишни житни култури. Едногодишни од други фамилии. Повеќегодишни 
мешункасти култури. Повеќегодишни класасти треви. Тревници, значење и поделба. Сеани и специјални 
тревници. Природни тревници. Тревен состав кај природните тревници. Конзервирање на добиточна храна, 
сено, силажа, сенажа. Залено сочен конвеер. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 
Литература 

Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Ивановски,П.  Фуражно 
производство 

 2000 

2. Ивановски,П. Со 
соработници 

Практикум по 
поледелство со 
фуражно 
производство 

 1993 

3. Мисковиц,Б Крмно билје 
Науцна кнјига, 
Београд 

1986 

4. Сенија Алибеговиц - Грбиц 

Унапредјенје 
производнје крме 
на природним 
травнјацима 

 2005 

22.1 

5.     

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПОЛЕДЕЛСТВО, ОВОШТАРСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р СИЛВАНА МАНАСИЕВСКА-СИМИЌ 
ПРОФ. Д-Р МАРИНА СТОЈАНОВА 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии.  
Предзнаења од ботаника.  
Пристап до интернет и стручни списанија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот физиологија на растенијата овозможува студентите да 
се стекнат со познавања за сложениот механизам на физиолошките процеси и законите на растењето, развитокот, 
размножувањето и отпорноста на растенијата на надворешните услови. Предметот физиологија на растенијата 
претставува теоретска основа на растителното производство и овозможува решавање на практични проблеми. 
Сознанијата стекнати при изучуваање на овој предмет овозможуваат да се искористи потенцијалот на културите за 
повисок принос и производство на храна. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
1.ФИЗИОЛОГИЈА НА КЛЕТКАТА-Основни особини на животот. Животот како организиран систем. Системи неопходни за 
одвивање на животот. Организација на живата материја. Слободна енергија. Ентропија. Структурна состојба. Енергетски 
аспект на животот. Разлики помеѓу живи и неживи системи. Регулации и интеграции. Организација на клетката. Хемиски 
состав на протопластот. Видливи материи што се од пресудно значење за животот на клетката. Функции на видовите 
материи, вода, белковини и други материи. Значење на некои од материите за клетката. Големина на клетката како 
фактор за животниот просор. Физички својства на протопластот. Биомембрани-хемиски својства и функции. 
Пропустливост на вода и минерални материи. Структура, хемиски состав и функција на останатите субцелуларни 
структури-пластиди, митохондрии и др. Тотипотентност на растителната клетка и можност за  регенерација. 
Автономност на субцелуларните структури. 
2. ВОДЕН РЕЖИМ НА РАСТЕНИЈАТА- Особини и форми на водата во растенијата. Примање на водата, примање на водата 
преку коренот и листот, движење на водата, испуштање на водата. Испуштање на водата преку стомите, фактори кои 
делуваат врз транспирацијата. Топлотен режим на растенијата и енергетика на транспирацијата. Растителни 
антитранспиранти. Содржина на водата во растенијата. Потреба на растенијата за вода. Формирање на ендогена вода 
во растенијата и нејзината улога. Појава на плазмолиза, деплазмолиза и тургор. Начин и форма на усвојување на 
водата. Транспирација, солзење и гутација. Растителни антитранспиранти. Содржина и потреба на вода за растенијата. 
Можност за управување со растителниот организам.  
3. ФОТОСИНТЕЗА- Апсорпција и трансформација на светлината во растенијата. Транспорт на електроните. 
Фотофосфорилација. Темна фаза на фотосинтезата, врзување и редукција на СО2 според Калвин. Редукција на СО2 во 
С4 растенијата.Транспорт на асимилативите. Фактори кои влијаат врз фотосинтезата(хлорофил,лисна 
површина,светлина,СО2,температура,минерална исхрана) 
4. ДИШЕЊЕ- Механизам, материјал и хемизам на дишење. Респираторен ланец. Оксидативна фосфорилација. 
Енергетски биланс на дишењет.Фактори на дишењето. 
5. МИНЕРАЛНА ИСХРАНА- Механизам на примање на хранливи елементи преку корен и лист. Фактори на примање на 
јоните. Сортна специфичност на минералната исхрана. Значење на макро и микроелеметите во животите процеси на 
растенијата. Улога на азот,фосфор,калиум,калциум,магнезиум,сулфур железо,бакар,бор,цинк,кобалт молибден идр. 
Влијание врз квантитетот и кавалитетот на приносите. Влијание на отпорноста на растенијата на болести. 
6. РАСТЕЊЕ И ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА- Растење и развиток. Физиологија на растење, поларност, корелација. Фактори кои 
делуваат врз растењето, периодичност на растење и мирување кај растенијата, движење кај растенијата, тропизми, 
настии и мутации. Физиолошки активни материи: витамини, фитохормони, природни инхибитори, ретарданти. Улога на 
нуклеинските киселини во процесот на јаровизација.  
7. ПРИМАРЕН РАСТ, ХОРМОНАЛНА КОНТРОЛА И КУЛТУРА НА ТКИВО: Примрен раст на изданокот. Примарен раст на 
корен. Регулатори и хормони на раст: ауксини, гиберелини, цитокинини, абцисинска киселина, етилен. Регулација на 
составните процеси во примарниот раст. Надворешна и генетска контрола на развојот. Култура на ткивото, 
тотипотентност на растителната клетка и можности за транплантација на одделни субклеточни единици. 
8. ФИЗИОЛОГИЈА НА СЕМЕТО И ПЛОДОВИТЕ- Физиологија на оплодување. Физиологија на поленот. Процеси на 
оплодување и зреењето на семето, развиток на семето, развиток на плодот, хемиски состав на семето, долговечноста на 
семето, мирување на семето, ртење на семето и фактори кои влијаат врз ртливоста, процеси на метаболизмот при 
ртење на семето. Физиолошки процеси при чување на семето и плодовите 



 

9. ФИЗИОЛОГИЈА НА ОТПОРНОСТ НА РАСТЕНИЕТО.-Отпрност на растенијата на -Ниски и високи температури. Суша, 
соли во почвата. рХ реакција. Анаеробни услови.Загаден воздух. Јонизирачко зрачење 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 60+30+90 = 180 часови (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Р.Кастори 
 

Физиологија биљака 
прв и втор дел 

 1986 

2. М.Сариќ,Д.Станковиќ,Б.Крстиќ Физиологија биљака  1989 
3. Ж.Поповиќ Физиологија биљака  1982 

4. М.Јекиќ Агрохемија прв дел  1978 

22.1 

5. Н.Глишиќ Општа цитологија  1980 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. Џамиќ Р. и сор. Fiziologija biljaka  2001 

2. М.Сариќ и сор. Практикум из 
физиологије биљака  1978 

3. Џокиќ и сор. Физиологија билјака  2001 
4. Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger Plant Physiology  2006 
5. Ray, Steeves and Fultz Botany  1982 

22. 

22.2 

6. Групче Р. Ботаника НИО Студентски збор 1994 

  7. 
Ангелов, И., Станковиќ, Л., 
Манасиевска-Симиќ, С., 
Мискоска-Милевска, Е. 

Практикум по 
ботаника 

Факултет за 
земјоделски науки и 
храна, Скопје 
 

2010 

 



 

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

1. Наслов на наставниот предмет ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО ВО ГРАДИНАРСТВОТО И 
ЦВЕЌАРСТВОТО 

2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Рукие Агич 

9. Предуслови за запишување на предметот 
 Предзнаења од градинарство, екологија, ентомологија, 

фитопатологија, 
 Пристап до интернет и до стручни и научни списанија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаење за  современите трендови на   производство на 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 срединаСтекнување основни вештини за имплементација на стандарди и техники 
во органскиот производен менаџмент кај градинарските култури  

11. 

Содржина на предметната програма: 
Дефиниција, значење и  развојни правци на органско производство. Состојбата во  светот и кај нас. 
Добивање на основни информации за концептот и принципите на органско земјоделие. Разлики меѓу 
конвенционално, интегрално и органско производство на зеленчук Конверзија кон органска градинарска 
фарма. 
Запознавање со органските продукциони системи кои базираат на специфични и прецизни стандарди на 
продукција. Облици на органско градинарство. Специфичности на органско одгледување на зеленчук во 
заштитени простори. 
Избор на локација за производство, избор на семенски и саден материјал во органско градинарско 
производство. Ротационен дизајн во органски градинарски системи. Одржување и подобрување на 
плодноста на почвата. Култивирање со примена на интеркропинг и здружени култури. Употреба на органски 
ѓубрива, компост, зелено ѓубрење и покривни растенија во градинарско производство.  
Превентивни и куративни методи во менаџмент на болести, штетници и плевели кај градинарските култури.  
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  
лисностеблени градинарски култури. Технологија на органско култивирање кај поважните плодови 
градинарски култури. Технологија на органско култивирање кај поважните плодови градинарски 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, 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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 



 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Рукие Агич 

Интерна скипта од 
предавањата во 
Word документ и 
соодветната Power 
Point 
презентацијата. 

  

2. Љупчо Михајлов 
Водич за органско 
производство на 
домат 

Министертсво за 
земјоделство, 
шумарство и 
водостопанство 

2007 

3. Лилјана Колева-Гудева 
Водич за органско 
производство на 
пиперка 

Министертсво за 
земјоделство, 
шумарство и 
водостопанство 

2007 

4. Валентин Захариев 
Водич за органско 
производство на 
зелка 

Министертсво за 
земјоделство, 
шумарство и 
водостопанство 

2007 

22.1 

5. Branka Lazic и др. Organska 
poljoprivreda  2008 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. DC: USDA 
Report and 
recommendations on 
organic farming. 

 1980 

22. 

22.2 

2. Vernon P. Grubinger 
 

Sustainable 
Vegetable production 
From Start up to 
Market 

NRAES 1999 

 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет БЕСПОЧВЕНО ПРОИЗВОДСТВО 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Гордана Попсимонова 

9. Предуслови за запишување на предметот Предзнаења од физиологија и исхрана на 
растенија,градинарство и цвеќарство. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаење за беспочвено одгледување, различни системи и нивна применливост за интензивно 
одгледување на зеленчук и цвеќе. 
Стекнување основни вештини за препознавање на основни физичко-хемиски својства на поединечни 
компоненти за подготвување супстрати, смески и хранителни раствори. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Предуслови за беспочвено одгледување 
Вовед, дефиниции, историјат. Предности и недостатоци на беспочвеното одгледување. Состојби во светот и 
Македонија. Неопходни услови за раст и развој на растенијата во подземната средина -  механичка потпора, 
хранливи материи, вода, воздух, pH, EC на хранителен раствор. Алтернативи на природната средина. 
Неопходни услови за раст и развој на растенијата во надземната средина – интензитет и природа на 
светлината, топлина, должина на денот, воздух, влажност на возухот.  
Општ дел 
Класификација на системи за беспочвено одгледување  - вистински хидропоници (водена култивација) и 
супстратна култивација. Циркулирачки и нециркулирачки системи, Вистинска хидропонија – карактеристики 
и примена на основни видови техники: аеропоници, тенкослохна хранителна техника, длабока 
рециркулирачка техника, плутачки хидропоници, Сустратна хидропонија. Класификација на супстрати – 
органски и неоргански. Општи карактеристики, примена и можности за нивна комбинација. 
Специјален дел – беспочвено одгледување на зеленчук 
Домат  - одгледување на расад, хранителни раствори и производен циклус на вермикулит, перлит камена 
волна и тресет, Пиперка - одгледување на расад, хранителни раствори и производен циклус на вермикулит, 
перлит камена волна и тресет, Краставица - одгледување на расад, хранителни раствори и производен 
циклус на камена волна и споредба со традиционално одгледување на бали, Салата – одгледување на расад 
и расадување во бетонски бразди, класична тенкослојна хранителна техника и други нејзини подваријанти, 
Останати градинарски култури – легуминози, тиквени култури и други, одгледување на камена волна и 
тресет. 
Специјален дел – беспочвено одгледување на цвеќе 
Хризантема – производен циклус во технослојна хранителна техника, Каранфили – огледување на песок, 
камена волна и други супстрати, Трендафили – производство на расад на камена волна, расадување и 
одгледување на камена волна, Гербера – одгледување на камена волна, производен циклус и исхрана 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 



 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 40 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 30 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 30 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. John Mason Commercial 
Hydroponics 

Simon & Schuster 
Australia 2000 

2. Joe J. Hanan 

Greenhouses: 
Advanced 
Technology for 
Protected 
Horticulture 

 1997 

3. Paul V. Nelson 
Greenhouse 
Operation and 
Management 

 2002 

4. Ian G. Walls The complete Book 
of Greenhouse Ward Lock 1993 

22.1 

5. C.J. Molyneux 
 

A practical guide on 
NFT   

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ИЗБРАНИ ТЕХНОЛОГИИ ВО ГРАДИНАРСТВОТО 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Ѓорѓи Мартионовски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Познавања од земјоделска техника, општо поледелство, општо 
градинарство, агроклиматологија, наводнување и др. сродни 
области. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаење за познавање на технологијата на одгледување на градинарски култури, поврзани со 
теориските и практичните сознанија важни за интензивно растително производство. 
Стекнување знаење за обемната научна и производна област од градинарството и специфичните потреби за 
растење, развиток и плодоносење на културите. 
Стекнување основни вештини за соодветните агротехнички мерки кои овозможуваат постигнување врвен 
квалитет и принос како основа за остварување поволни економски ефекти и заштита на животната средина. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Услови и состојба на градинарско производство во Р.М. Избор на локација и подигање на градини и 
заштитени простори. Производство на градинарски расад. Општи агротехнички мерки. Специфични 
агротехнички мерки. Запознавање со морфолошки, биолошки и производни карактеристики на одделни 
видови градинарски растенија со пособен акцент на технологијата на производство на отворено и во 
заштитени 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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Мартиновски Ѓ. и др. 

Општо 
градинарство, 
авторизирани 
предавања 

Универзитет “Св. 
Кирил и Методиј”. 
Факултет за 
земјоделски науки и 
храна - Скопје. 
 

2008 

22.1 

2. Мартиновски Ѓ. и др. 

Специјално 
градинарство, 
авторизирани 
предавања 

Универзитет “Св. 
Кирил и Методиј”. 
Факултет за 
земјоделски науки и 
храна - Скопје. 
 

2008 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. Лазар Алаџајков Општо градинарство Универзитет “Кирил 
и Методиј”, Скопје 1983 

2. Лазар Алаџајков Специјално 
градинарство 

Универзитет “Кирил 
и Методиј”, Скопје. 

1966 

22. 

22.2 

3. Тодор Туџаров 
Нови култури и 
технологии во 
градинарството 

Авторот 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ИЗБРАНИ ТЕХНОЛОГИИ ВО ЦВЕЌАРСТВО 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 6 

8. Наставник  проф. д-р Стефанка Хаџипецова 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Предзнаења од ботаника, физиологија на растенија, исхрана 
на растенија, наводнување, опрема и услови за производство 
на цвеќе   

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на овој предмет е стекнување знаење за одделни култури и запознавање со нови технологии, 
специфични за одделни култури.  
Стекнување основни вештини за советодавни услуги при одгледување на цвеќиња за комерцијална намена. 
По завршување на предметот, студентот се стекнува со следниве компетенции: 
Да се оспособи да ги препознае и примени најсоодветните методи и техники;  
Да може успешно да реши современи проблеми поврзани со поставените задачи, врз основа на познавањата 
и податоци од соодветни области и нивната анализа; 
Да спроведе соодветно и ефикасно извршување на процесите. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Запознавање со одделни цветни видови и нивните сорти;  
Запознавање со технологиите за производството на избрани видови и сорти; 
Утврдување на погодности за производство на одделни видови и сорти во одделни производни региони. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Dole M.J., Wilkins H. 
 

Floriculture, Principles and 
Species 

 1999 

2. Karasek K. Plastenici u cvećarstvu i 
rasadnićarstvu 

Partenon 2002 

3.  
Flora Culture International 
(The business magazine for 
floriculture worldwide) 

Ball Publishing, 
Illinois, USA  

4.  

Flower Tech, Production and 
marketing of ornamentals 
worldwide, Reed Business 
information bv, Doetinchem, 
Netherlands 

  

22.1 

5.     

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРОЕКТИРАЊЕ И ПОДИГАЊЕ НА ОВОШНИ НАСАДИ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ОВОШТАРСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник  Проф. Д-р Марјан Кипријановски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
ПРЕДЗНАЕЊА ОД ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ АГРОНОМСКИ 
ДИСЦИПЛИНИ И БИОЛОШКИ ЗАКОНИТОСТИ ВО РАЗВОЈОТ И 
РАЗВИТОКОТ НА ОВОШНИТЕ РАСТЕНИЈА 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА КУРСОТ СТУДЕНТОТ ЌЕ СЕ ЗДОБИЕ СО ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И 
ПОДИГНУВАЊЕ НА ОВОШНИ НАСАДИ ОД ПООДЕЛНИ ОВОШНИ КУЛТУРИ. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 Специфичности на овоштарското производство. Планови за развој на производството. Реонирање на 
овоштарското производство.  Анализа на природните услови во регионот.  Анализа на пазарите, работната 
сила, комуникации и патна мрежа. Определување на концепти и технологија на производството.  Анализа и 
избор на локација за подигање насади. Избор на овошни видови, сорти и подлоги. Планирање на 
производството. Пресметка на потребните материјали за подигање на овошни насади.   Изработка на проект 
за подигање на овошни насади.  Конечен изглед на проектот. Подготовка на површината за подигање на 
овошни насади од пооделни овошни култури.  Организација на површината на овошниот насад. 
Обезбедување на саден материјал. Квалитет и здравствена состојба  на саден материјал за подигање насади 
од пооделни овошни култури.  Растојание на садење на насадите.  Техника  на садење на садниците.   
Длабочина на садење на садниците. Мерки по садење на насадите. Потпорни конструкции во насадите. 
Поставување на против градобијна мрежа. Заштита на подигнатите насади од гризачи и ниски температури. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Ристевски Б. 
Подигање и 
одгледување на 
овошни насади 

БИГГОС, Скопје. 1995 

2. Станковиќ Д. Јовановиќ М. Општо воќарство Научна књига. 
Београд. 

1990 

3. Лучиќ П. Ѓуриќ Ѓ. Мичиќ Н. Воќарство I Нолит. Београд. 1995 

4. Булатовиќ С. Биологија воќака и 
резидба 

Нолит. Београд. 1996 
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5. Мичиќ Н. Ѓуриќ Г. Радош Љ. Системи гајења 
јабуке и крушке 

Нолит. Београд. 1998 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. Childers F. N. Morris J., 
Sibbet S. 

Modern Fruit Science 
orchards and small 
fruit culture 

Gainesvile. USA 1995 

2. Стручни списанија од 
областа на овоштарството 

   

3. Интернет страни    
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

1. Наслов на наставниот предмет ТЕХНОЛОГИЈА НА СКЛАДИРАЊЕ И КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ НА 
ОВОШЈЕТО 

2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ОВОШТАРСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 6 

8. Наставник Доц. д-р Тошо Арсов 

9. Предуслови за запишување на предметот 
ПРЕДЗНАЕЊА ОД ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ АГРОНОМСКИ 
ДИСЦИПЛИНИ И ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ОВОШЈЕ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА КУРСОТ СТУДЕНТОТ ЌЕ СЕ СТЕКНЕ СО ЗНАЕЊА ЗА ТИПОВИТЕ НА 
ПЛОДОЧУВАЛИШТА, ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ПЛОДОВИТЕ КОИ СЕ ЈАВУВААТ ЗА ВРЕМЕ НА ЧУВАЊЕТО, 
ПОСТАПКИТЕ СО ПЛОДОВИТЕ ПОСЛЕ ЧУВАЊЕТО И ПРИПРЕМАТА ЗА ПЛАСМАН. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Технологија на чување на подовите, типови на плодочувалишта. Контрола на условите при чувањето. 
Физиолошки и биохемиски процеси кои настануват при чување на овошјето. Физиолошки заболувања на 
плодовите кои настануват за време на чувањето. Типови на амбалажи, калибратори и калибрирање и 
етикетирање. Стандардизација, етикетирање и пакување на овошјето. Сандарди за квалитет на плодовите 
(GAP). Дистрибуција и транспорт на овошјето до потрошувачите. Специфичности во технологијата на 
чување и конфекционирање кај јаболчесто овошје. Специфичности во технологијата на чување и 
конфекционирање кај коскесто овошје. Специфичности во технологијата на чување и конфекционирање кај 
јагодесто овошје. Специфичности во технологијата на чување и конфекционирање кај јаткасто овошје. 
Специфичности во технологијата на чување и конфекционирање кај суптропско овошје. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. 
Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. 

Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 70 часови 
Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Групчев М. Овошјето од берба 
до потрошувачот 

Скопје 1991 

2. Миновски Д. 
Стандардизација и 
шување на 
овошјето 

Скопје 1979 

3. Gvozdenovic D., Davidovic M. Berba cuvanje i 
pakovanje voca Beograd 1990 

4. Ilic Z., Falik E., Dzurovka M., 
Martinovski G., Trajkovic R. 

Fiziologija i 
tehnologija cuvanja 
povrca i voca 

Tampograf, Novi Sad 2007 
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5. Ilic Z., Falik E., Dardic M. 
Berba, sortiranje, 
pakovanje i cuvanje 
povraca 

Tampograf, Novi Sad 2009 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. Димитровски Т.... 
 

Специјално 
овоштарство I 

Универзитет Св. 
Кирил и Методиј, 
Скопје 

1978 

2. Милошевиќ Т. Специјално 
овоштарство 

Чачак 1997 

3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ИЗБОР НА СОРТИ ВО ОВОШТАРСТВОТО 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ОВОШТАРСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Бојан Поповски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Минимално звршен три годишен студиум на признат 
земјоделски факултет или сличен (сроден) факултет од 
областа на растителните биотехнолошки науки 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
    Правење содветен избор на овошни видови и сорти во зависност од климатските, почвените и 
орографските услови на реоните, отпорноста кон биотички и абиотички фактори и врз основа на нивните 
биолошки, помолошки и производни својства (квалитет, квантитет, сезона на зреење, намена, можност за 
чување, сезона на употреба,) . 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 Вовед во предметот. Влијание на климатски фактори при одгледување на овошните растенија (светлина, 
топлина, врнежи, влажност на воздух и ветер).  Влијание на почвените фактори (физички, хемиски и 
биолошки својства на почвата). Избор на почви за одгледување на овошни растенија. Орографски услови 
(надморска височина, експозиција, наклон на терен, близина на големи водени површини). Назначување 
на нивните оптимални, минимални и максимални граници кон овие фактори.  
Влијание на биотичките и абиотичките фактори врз растот и развојот на овошните растенија, нивната 
физиологија и фенологија. Нивно дејство врз соодвените генотипови на овошните видови и сорти.  
Влијание на овие фактори врз процесите на диференцирање на цветните пупки (органогенеза и макро и 
микроспорогенеза), опрашување и оплодување.   
Причини за родност и неродност на овошните растенија поврзани со биотички, абиотички и наследни 
фактори.  
Отпорност кон економските поважни болести и штетници. 
Избор на актуелни видови и сорти кои се перспективни и барани на домашниот и светскиот пазар. При тоа 
се земаат во предвид нивните биолошки, помолошки и производни својства (квалитет, квантитет, сезона на 
зреење, намена, можност за чување, сезона на употреба). 
При изучувањето опфатени се следните овошни видови и  нивни сорти – јаболко, круша, дуња, мушмула, 
оскоруша, слива, кајсија, цреша, вишна, марела, орев, лешник, бадем, костен, фисташка, јагода, малина, 
капина, рибизла, огрозд, боровинка, актинидија, шип, некои позначајни суптропски и тропски 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 60+30+90 = 180 часови (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
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 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Bulatovi} S. Savremeno 
vo}arstvo 

Nolit Beograd 1992 

2. Димитровски Т. Специјално 
овоштарство I 

 1978 

3. Димитровски Т. Специјално 
овоштарство II 

Универзитет „Кирил 
и Методиј”,  Скопје 1978 

4. 
Lu~i} P., \uri} Gordana, 
Mi}i} N. 

Vo}arstvo Nolit, Beograd 1995 

22.1 

5. 
Lu~i} P., \uri} Gordana, 
Mi}i} N. 

Vo}arstvo I Nolit, Beograd 1995 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. Milo{evi} T. Specijalno vo}arstvo Agronomski fakultet, 
^a~ak 1997 

2. Mi{i} P.... Nove sorte vo}aka Nolit, Beograd 1989 
3. Mišić P. i sar. Voćarstvo  1996 

4. Mi{i} P., Nikoli} M. Jagodaste vo~ke 

Institut za 
istra`ivanja u 
poljoprivredi Srbija, 
Beograd 

2003 

5. Mratinić Evica Biothnološke osnove 
voćarstva 

Veselin Masleša, 
Beograd 

2002 

22. 

22.2 

6. Mratinić Evica 
Gajewe jagode u 
za{ti~enom prostoru Dragani¢, Beograd 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ИНТЕГРАЛНО И ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО НА ОВОШЈЕ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ОВОШТАРСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. Д-р Марјан Кипријановски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
ПРЕДЗНАЕЊА ОД БИОЛОГИЈАТА НА ОВОШНИТЕ РАСТЕНИЈА, 
ПРОЕКТИРАЊЕ И ТЕХНОЛОГИЈА НА ПОДИГАЊЕ НА  ОВОШНИ 
НАСАДИ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА КУРСОТ СТУДЕНТОТ ЌЕ СЕ СТЕКНЕ СО ЗНАЕЊА ВО ПРИМЕНАТА НА ТЕХНОЛОГИЈАТА 
НА ИНТЕГРАЛНОТО И ОРГАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ОВОШЈЕ КАКО И СО ПРОПИСИТЕ КОИ ЈА 
РЕГУЛИРААТ ОВАА ОБЛАСТ 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 Концепти на производство на овошје. Историјат и развој на интегралното и органското  производство на 
овошје. Улога и значење на интегралното и органското производство на овошје. Законски регулативи во 
интегралното и органското производство.  Улога на еколошките фактори во интегралното и органското 
овоштарство. Улога на биолошките фактори во интегралното и органското овоштарство. Специфичности при 
подигањето на насади во интегралното и органското овоштарство. Избор на региони за подигање на насади 
за органско производство. Избор на сорти и подлоги при подигање на насадите. Примена на агротехнички 
мерки во насадите. Примена на помотехнички мерки во насадите. Системи за одгледување на насадите.   
Принципи на заштита на насадите во интегралното и органско овоштарство. Користење на биолошки методи 
при заштитата на насадите.   Специфичности при подигање и одгледување на на насади од одделни групи 
овошни култури за интегрално и органско производство на овошје. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Ристевски Б. 
Подигање и 
одгледување на 
овошни насади 

БИГГОС, Скопје 1995 

2. Кипријановски М. Еко-овоштарство Интерна скрипта 2010 

3. Lind G., Lafer F., Schloffer K., 
Innerhofer G., Meister H. 

Ecolosko sadjarstvo Ljubljana 1998 

4. Гвозденовиќ Д. 
Густа садња јабуке, 
крушке и дуње-
интегрални концепт 

Прометеј, Нови Сад 2007 

22.1 

5. Лазаревска С. 
Кипријановски М. и др. 

Прирачник за 
интегрално 
производство на 
некои градинарски 
и овошни култури и 
винова лоза 

МЗШВ на РМ 2005 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. 

Ристевски Б. Пејчиновски 
Ф. Колеќевски П., 
Лазаревска С., 
Кипријановски М. 

Интегрално и 
органско 
производство на 
круша 

ГТЗ. Скопје  

2. Кипријановски М. Банџо С., 
Боглеска С..  

Водич за органско 
производство на 
јагода 

 2007 

3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ЕКОЛОШКИ ОСНОВИ НА ОВОШНИТЕ РАСТЕНИЈА 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ОВОШТАРСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. Д-р Татјана Миткова 
Проф. Д-р Сребра Илиќ Попова 

9. Предуслови за запишување на предметот Диплома за завршени додипломски студии 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе стекнат знаења за значењето на климатските и почвените услови за правилно организирање 
на овоштарското производство особено за правилен избор на подлоги и сорти при подигнување на овошни 
насади. 

11. 

Значење на еколошките услови за овошните растенија. Агроклиматски карактеристики на  овоштарските 
реони во Р Македонија Топлотни зони во зависност од климатските типови. Влијание нагеографско-
топографски фактори врз модификација на климатските елементи Значење на метеоролошко-климатските 
елементи во овоштарството. Влијание на составот на атмосферскиот воздух врз овошните растенија. 
Влијание на светлината врз овошните растенија. Влијание на облачноста врз овошните растенија. Влијание 
на топлината врз овошните растенија. Влијание на атмосферската влага во овоштарството. Улогата на 
воздушните струења во овоштарството. Општо за временски и елементарни непогоди во овоштарството. 
Влијание на мразевите врз овошните растенија. Влијание на градот врз овошните растенија. Сушни периоди, 
суви ветрови и топлотни удари во овоштарството. Климатски билтен на овоштарските реони во Република 
Македонија. Мерки и заштита од елементарни непогоди. 
Почвени услови. Почвата како средина за развој на овошните растенија. Текстура на почвата. Физички 
својства на почвата. Структура на почвата.  Воден режим на почвата. Воздушен режим на почвата. Топлотен 
режим на почвата. Хемиски својства на почвата и нивното значење за овошните растенија. Плодност и 
продуктивност на почвата. Поважни почвени типови за подигнување одгледување на овошни растенија. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Ivanovic D. Meteoroloska 
statistika 

Beograd 1976 

2. Mihajlovic M. 

Osnove 
meteoroloskih 
osmatranja i obrade 
podataka 

Novi Sad 1988 

3. 
Penzar Branka, Penzar I.,  
Vujevic P. 
 

Osnovna statisticka 
obrada podataka u 
klimatologiji 

Zagreb 1980 

4. Симовски К., Ристевски Б.,..  
 Општо овоштарство Наша книга, Скопје 1986 

5, Митрикески Ј., Миткова 
Татјана 

Практикум по 
педологија 

Факултет за 
земјоделски науки и 
храна, Скопје 

2006 

6, Malcolm E. Sumner, Editor-in 
Chief. 

Handbook Of Soil 
Science 

Raton-London-New 
York- Washington, 
D.C. 

1999 

22.1 

7. Филиповски Ѓ. Педологија 
Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј", 
Скопје 

1993 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. Филиповски Ѓ. 
Почвите на 
Република 
Македонија 

Том I, II, III, IV, V, 
VI. МАНУ, Скопје 

1995, 1997, 
1999, 2000, 
2004 

2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ИЗБОР НА ПОДЛОГИ ВО ОВОШТАРСТВОТО 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ОВОШТАРСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник  Доц. д-р Тошо Арсов 

9. Предуслови за запишување на предметот ПРЕДЗНАЕЊА ОД ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ АГРОНОМСКИ 
ДИСЦИПЛИНИ 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА КУРСОТ СТУДЕНТОТ ЌЕ СЕ СТЕКНЕ СО ЗНАЕЊА ЗА СПЕЦИФИЧНОСТИТЕ И 
КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ВАГЕТАТИВНИТЕ И ГЕНЕРАТИВНИТЕ ПОДЛОГИ КАЈ ОДДЕЛНИТЕ ОВОШНИ ВИДОВИ 

11. 

Начини на размножување и улогата на подлогите во овоштарското производство. Меѓусебното влијание на 
подлогата и питомката. Посредници и стеблотворци. Типови на подлоги (вегетативни и генеративни), нивни 
специфики и карактеристики. Селекција и создавање на нови подлоги. Дивите и самоникнати овошки како 
генеративни подлоги. Подлоги за јаболшести овошни видови (генеративни и вегетативни). Подлоги за 
коскести овошни видови (генеративни и вегетативни). Подлоги за јаткасти овошни видови. Подлоги за 
јагодести овошни видови. Подлоги за 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 60+30+90 = 180 часови (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 22. 

22.1 Задолжителна литература 



 

Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Misic P. Podloge vocaka Nolit, Beograd 1984 

2. Колеќевски П., Ристевски 
Б., Кипријановски М. 

Производство на 
овошен саден 
материјал 

Скопје 2004 

3. Mratinic E., Kojic M. Samonikle vrste 
vocaka Srbije Beograd 1998 

4. Димитровски Т. Специјално 
овоштарство I 

Универзитет Св. 
Кирил и Методиј, 
Скопје 

1978 

5, Милошевиќ Т. Специјално 
овоштарство Чачак 1997 

6, Misic P Нове сорте воќака Нолит, Београд 1989 
7. Misic P. и сар. Vocarstvo Beograd 2001 
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. Стручни списанија од 
областа на овоштарството    

2. Интернет страни    
3.     
4.     
5.     

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет СПЕЦИЈАЛНА СЕЛЕКЦИЈА 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ОВОШТАРСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Бојан Поповски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Минимално звршен три годишен студиум на признат 
земјоделски факултет или сличен (сроден) факултет од 
областа на растителните биотехнолошки науки. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаење за принципите и методите на облагородувањето на овошните растенија, можностите за 
содавање и користење на нови сорти и подлоги, значењето на генетската основа и природната 
варијабилност и нејзините извори. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Дефиниција, цел и значење на облагородувањето на овошните растенија и досегашни резултати. 
Систематско место на овошните растенија. Значење на почетниот материјал. Размножувањето во процесот 
на облагородување. Генетички основи на облагородувањето. Центри на потекло  - генцентри и генетска 
варијабилност. Цитогенетски карактеристики на овошните растенија. Индивидуална, масовна и клонска 
селекција. Методи за создавање нови сорти и подлоги – хибридизација. Методи за создавање нови сорти и 
подлоги – хибридизација. Методи за создавање нови сорти и подлоги – мутации. Индивидуален развиток 
(онтогенеза) на овошните растенија. Создавање на сорти и подлоги отпорни кон болести и штетници.  
Облагородување на јаболко, круша, дуња, слива, кајсија, цреша, вишна, орев, лешник, бадем, јагода, 
малина, капина, рибизла, боровинка. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Dumanović J. I sar. 
Genetika i 
oplemenjivanje 
biljaka 

Naucna knjiga, 
Beograd 

1980 

2. Mišić D. Petar. 
Opšte 
oplemenjivanje 
voćaka 

Nolit, Beograd 1996 

3. Mratinić Evica Biothnološke osnove 
voćarstva 

Veselin Masleša, 
Beograd 

2002 

4. Pejkić. B. Oplemenjivanje 
voćaka i vinove loze 

Nucna knjiga, 
Beograd 1980 

5. Tucović R. Aleksandar 
Genetika sa 
oplemenjivanjem 
biljaka 

Naucna kniga, 
Beograd 1990 

6.     

22.1 

7.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. [o{kić. M. Oplemenjivanje 
voćaka i vinove loze 

Papiruss, Beograd 1994 

2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МОЛЕКУЛАРНИ МЕТОДИ ВО ГЕНЕТИКАТА И СЕЛЕКЦИЈАТА 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ОВОШТАРСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Љупчо Јанкуловски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Предзнаења од генетика, современи генетски методи и 
селекција 
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување основни знаења за примената на молекуларни методи во генетиката и селекцијата. 
Запознавање со специфични молекуларни маркери и нивната употреба во науката и индустријата. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Главни цели и примена на молекуларни методи во генетиката и селекцијата. PCR. Типови на PCR. 
Електофореза. Типови на електрофореза. Молекуларни маркери и нивна поделба. Протеини. Протеински 
маркери и нивна примена. Изолација на протеини. Електрофореза на протеини и анализа на гел. ДНК 
маркери и нивно мапирање. Изолација на ДНК. Квантитативна и квалитативна анализа на ДНК. Апликација 
на PCR техника. Електрофореза на ДНК и анализа на гел. Физички и генетски мапи. Конструкција на 
генетски мапи. Популации за конструкција на генетски мапи. Креирање на популации. Мапирање на мајор 
гени. Мапирање и карактеризација на квантитативни својства (QTL). Генетски и молекуларни основи на 
варирање на квантитативните својства. Молекуларни маркери во популациска генетика. Разлики помегу 
популации. Полиморфизам во популација. Апликација на молекуларни маркери во селекција. Селекција со 
помош на молекуларни маркери. ДНК фингерпринтинг и идентификација на генотипови. Биоинформатика во 
генетика и селекција на растенија. Презентација на семинарска работа. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Dominique de Vienne 
Molecular Markers in 
Plant Genetics and 
Biotechnology 

ISBN 978-1-57808-
239-1 

2003 

2. 
Weising K., Nybom H., Wolff 
K., and Kahl G.  
 

DNA Fingerprinting 
in Plants: Principles, 
Methods, and 
Applications, Second 
Edition 

CRC Press. ISBN 978-
0849314889 

2005 

3. Chittaranjan Kole & Albert G. 
Abbott. 

Principles and 
Practices of Plant 
Genomics 

Science Publisher. 
ISBN 978-1-57808-
525-5 

2008 

4. H.S. Chawla Introduction to Plant 
Biotechnology 

Science Publisher. 
ISBN 1-57808-228-5 

2002 

5.     
6.     

22.1 

7.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРОИЗВОДСТВО НА ГРОЗЈЕ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА - 
МОДУЛ: ЛОЗАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ПЕТАР ХРИСТОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од општо лозарство 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Компетенциите кои ги стекнуваат студентите се однесуваат на примена на теориски знања и научни методи 
во истражувањата во: Класификацијата на производите од грозје, Примена и усовршување на методи за 
определување на хемиски состав и технологија на производство на производите од грозје, Примена и 
усовршување на методи за проучување на производите од грозје , технологии на производство и нивна 
финализација. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 Вовед и значење на лозарството. Потекло на виновата лоза. Распространетост на виновата лоза во Европа 
и светот. Лозарството во Р.М застапеност по реони и виногорја. Органи кај виновата лоза, корен, градба, 
функции и значење во вкупниот развој на лозата. Стебло, ластари, видови, градба, функција. Лист, градба, 
видови, функција, значење, окца и пупки. Цвет, видови, витици, грозд и семка, функција и значење. 
Годишен биолошки циклус на лозата, период на вегетација со сите фенофази. Период на мирување - зимски 
одмор. Климатски услови и нивното влијание врз развојот и плодоносењето кај лозата. Почвени услови и 
нивното влијание врз развојот на коренот и плодоносење кај лозата. Повреди на лозата од непогоди и нега 
наповредени лози. Одредување зрелост на грозјето, берба, пакување и транспорт. Берба на трпезно грозје и 
чување во ладилник. Производство на сушено грозје. Производство на лозов посадочен материјал. 
Подигнување на нови лозови насади. Одгледување на новите лозови насади. Резидба на виновата лоза, 
начини и системи. Берба и чување на грозје. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
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 

22.1 

5. Лазар Аврамов,  
Драгољуб Жуниќ  

Посебно  
виноградарство 

Пољопривредни 
факултет – Београд  

2002 

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  

22. 

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ИЗБОР НА СОРТИ И ПОДЛОГИ ВИНОВА ЛОЗА 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ЛОЗАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЗВОНИМИР БОЖИНОВИЌ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од општо лозарство 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување познавања и компетенции во примена и усовршување на методите за познавање на подлоги, 
сорти и нивните комбинации со цел да се произведе определна суровина на грозје. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Лозни подлоги американски видови лози, американско - американски хибриди, европско - 
американски хибриди. Класификација на сортите (според географска припадност, време на зреење и 
стопанска вредност). Ампелографски шеми за опис на видовите и сортите. Ботанички опис, агробиолошки 
карактеристики, технолошки карактеристики. Ампелографски опис по CODE систем. Избор на лозни подлоги. 
Избор на сорти, вински, трпезни, директно родни хибриди. Комбинирање на подлогите и сортите во 
зависност од агроеколошките услови, применетата технологија за производство на определена суровината 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 22. 

22.1 Задолжителна литература 



 

Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Проф.д-р З. Божиновиќ Ампелографија Агринет 2010 
2. Петар Циндриќ, Корач Нада, 

Ковач Владимир  
Сорте винове лозе 
III издање 

Прометеј  
- Нови Сад 

2000 

3. Лазар Аврамов,  
Драгољуб Жуниќ  

Посебно  
виноградарство 

Пољопривредни 
факултет – Београд  

2002 

4. Петар Христов Општо лозарство Макформ Скопје 2002 

5. Душан Буриќ Виноградарство  
I и II 

Радивој Чирпанов 
Нови Сад 

1972 

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  

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет КЛИМАТСКО ЗОНИРАЊЕ И РЕОНИРАЊЕ НА ЛОЗАРСТВОТО 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ЛОЗАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р СРЕБРА ИЛИЌ ПОПОВА 
ПРОФ. Д-Р КЛИМЕ БЕЛЕСКИ 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од општо лозарство 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаење за климатско зонирање и заштита на грозје и вино. Стекнување основни вештини за 
утврдување на лозарски локации 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Цел и значење на климатското зонирање и реонирање. Климатско зонирање на лозарството. Климатски 
коефициенти и индекси во лозарството. Климатски специфичности во лозарските реони во Р.Македонија. 
Потребни температурни суми за сортите винова лоза. Класификација на сортите според апсолутни и 
ефективните температурни суми.  Климатски специфичности на виногорјата во Р.Мкаедонија. Реонирање на 
лозарството во Република Македонија. Специфичности на виногорјата во Република Македонија. Одобрени и 
препорачани вински сорти по виногорја. Одобрени и препорачани трпезни сорти по виногорја. Одобрени и 
препорачани лозни подлоги по виногорја. Заштита на вина со географско потекло. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Миладин Шошкиќ  Опљемењивање 
вочака и винове 
лозе. 

Папирус. Београд 1994 

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 

22.1 

5. Петар Христов Општо лозарство Макформ Скопје 2002 
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  

22. 

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ФОРМИРАЊЕ ЛОЗОВ НАСАД  
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА - 
МОДУЛ: ЛОЗАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ПЕТАР ХРИСТОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од општо лозарство 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Компетенциите кои ги стекнуваат студентите се однесуваат на примена на теориски знања и научни методи 
во истражувањата во: избор на локација, припрема и садење, системи за одгледување, потпорни конструк 
ци, одгледување. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 Вовед. Начини на риголовање и припрема на садење, начини на садење. Подигнување на матични лозови 
насади од подлоги, подигнување лозови насади, потпорна конструкција во матични насади за подлоги и 
производни лозови насади (Шпалири, одрини, перголи). Формирање на системи за одгледување и начин на 
кроење, ѓубрење во лозовите насади, обработка на почвата во лозовите насади, машини за обработка на 
почвата во лозовите насади, наводнување на лозовите 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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 22. 

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 

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  

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРЕРАБОТКА НА ГРОЗЈЕ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА - 
ЛОЗАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ ПЕТКОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од лозарство 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Компетенциите кои ги стекнуваат студентите се однесуваат на примена на теориски знања и научни методи 
во истражувањата воп римена и усовршување на методи за проучување на виното, примена и усовршување 
на методи за проучување на технологијата на производство на виното, практична примена на проучувањето 
на теоријата и технологиите на производство на виното. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Економско и стoпанско значење на виното. Производство на вино во светот и Република Македонија. 
Винарски визби. Опрема. Садови. Машини. Објекти. Карактеристики на суровината. Берба и преработка. 
Ферментација. Технологија на производство на бели, розеви, црвени и специјални вина. Хемиски состав на 
виното. Финализација. Законска регулатива на Република Македонија. Законска регулатива на OIV. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Драган Настев  Технологија на виното   1984 

2. P. Ribereau-Gayon, D. 
Dubourdieu, B. Doneche, 
A. Lonvaud.  

Handbook of Enology - 
Volume 1: The 
Microbiology of Wine and 
Vinifications 

 2006. 

3. P. Ribereau-Gayon, Y. 
Glories, A. Maujean, D. 
Dubourdieu.  

Handbook of Enology - 
Volume 2: Stabilization and 
Treatments.  
 

 2006.   

4. Zoecklein B.W., Fugelsang 
K.C., Gump B.H., Nury 
F.S. 

Wine analysis and 
production 

New York, Chapman 
& Hall 

1994 

22.1 

5.     
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.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРОИЗВОДСТВО, ПРИПРЕМА И ЧУВАЊЕ НА ТРПЕЗНО ГРОЗЈЕ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
ЛОЗАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р КРУМ БОШКОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од општо лозарство 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Steknuvawe znaewe za karakteristikite na trpeznite sorti vinova loza, tehnologija na proizvodstvo, 

berba i skladirawe, ampelotehni~kite merki i  opredeluvawe na kvalitetot. Примена на методи за 
проучување на трпезните сорти.  

11. 

Содржина на предметната програма: 
Proizvodstvo i potroшuva~ka na trpezno grozje vo svetot i kaj nas. Hranlivi lekoviti vrednosti na 
trpezno grozje. Ekoloшki 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 60+30+90 = 180 часови (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

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 

22.1 

5. Лазар Аврамов,  
Драгољуб Жуниќ  

Посебно  
виноградарство 

Пољопривредни 
факултет – Београд  

2002 

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  

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА ВИНОВАТА ЛОЗА 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
ЛОЗАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р КЛИМЕ БЕЛЕСКИ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од општо лозарство 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Steknuvawe znaewe za oblagoroduvaweto na vinovata loza i metodite koi se primenuvaat vo 
oblagoroduvaweto.Zapoznavawe so varietetite vo sortata i nivno izdvojuvawe. Zapoznavawe so metodite 

na selekcija kaj vinovata loza.Технологија за создавање и селекција на сорти и подлоги винова лоза.  

11. 

Содржина на предметната програма: 
Definicija, zna~ewe i cel na oblagoroduvaweto na vinovata loza. Evolucionen razvoj na vinovata loza. 
Sistematski edinici kaj vinovata loza. Aklimatizacija i adaptacija na vinovata loza. Citogenetika na 
vinovata loza. Zna~ewe na po~etniot materijal vo oblagoroduvaweto na sortite i podlogite vinova loza 
(kolekcionirawe). Genetska raznovidnost (centri na poteklo- genocentri. Polovo razmno`uvawe kaj 
vinovata loza. Biologija na cvetawe, opraшuvawe i oploduvawe kaj vinovata  loza. Nasleduvawe na 
svojstvata kaj vinovata loza. Kvantitativni i kvalitativni svojstva. Fenotip i genotip. Sterilnost  i 
inkompatibilnost. Bioloшka i ekoloшka. Heterogenost na populaciite. Izdvojuvawe na varieteti. 
Metodi na oblagoroduvawe. Introdukcija. Individualno odbirawe.  Klonska selekcija. Hibridizacija. 
Metodi na hibridizacija. Heterozis. Inbriding. Mutacii vo oblagoroduvaweto i promena na brojot na 
hromozomi. Tipovi na mutacii. Poliploidija. Novi metodi na oblagoroduvawe. Kultura na tkivo i kletki. 
Kultura na embrion. Metod na androgeneza. Metod na elektroferoza. Metod na fuzija na protoplastite. 
Sozdavawe na sorti so zgolemena otpornost na bolesti, {tetnici i  nepovolni uslovi na nadvoreшnata 
sredina. Priznavawe i za{tita na novosozdadenite sorti i podlogi vinova loza. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Миладин Шошкиќ  Опљемењивање 
вочака и винове 
лозе. 

Папирус. Београд 1994 

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 

22.1 

5. Петар Христов Општо лозарство Макформ Скопје 2002 
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  

22. 

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ЕКО ЛОЗАРСТВО 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
ЛОЗАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р КРУМ БОШКОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од општо лозарство 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаење во технологијата на интегралното и еколошко производство на грозје и вино. 
Запознавање со законската регулатива.   

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед, Историјат и развој на интегралното производство на грозје и вино. Место, значење и улога на 
интегралното производство на грозје и вино. Влијание на еколошките услови и избор на локација. Избор на 
погодни системи на интегрално производство. Агротехнички мерки во интегралното производство на грозје. 
Ампелотехнички мерки во интегралното производство на грозје. Законска регулатива на интегралното 
производство на грозје и вино. Историјат и развој на еколошкото производство на грозје и вино. Избор на 
локација за еколошкото производство на грозје. Избор на погодни системи за еколошкото производство на 
грозје. Агротехнички мерки  во еколошкото производство на грозје. Ампелотехнички мерки во еколошкото 
производство на грозје. Избор на сортимент за еколошкото на грозје и вино. Производство на еколошко 
вино. Законска регулатива на еколошкото производство на грозје и вино. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
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 

22.1 

5. Лазар Аврамов,  
Драгољуб Жуниќ  

Посебно  
виноградарство 

Пољопривредни 
факултет – Београд  

2002 

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  

22. 

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРИМЕНЕТА ГЕНЕТИКА 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА НА РАСТЕНИЈАТА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Цане Стојковски 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од биологија, хемија, генетика. 
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со примената на законитостите за 
наследувањето на својствата и промените во генетскиот материјал. 
Стекнување основни вештини за генетски испитувања и анализи на наследувањето на својствата. 

11. 

Содржина на предметната програма: Морфологија на хромозоми. Хемиска структура на ДНК. Изолација на 
ДНК и електрофореза. Гени. Експресија на гени. Регулација на генската експресија. Митоза и мејоза. 
Постредукциски делби. Микроскопирање на клеточните делби. Доминантно-рецесивни наследувања. 
Монохибридно и интермедијарно наследување. Дихибридно и трихибридно наследување. Полихибридно 
наследување. Проверка на експериментални резултати. Отстапувања од правилата на Мендел. Интеракција 
на гени. Епистаза. Инхибиторни и летални гени. Мултипли алели. Наследување на крвни групи. 
Наследување на врзани својства. Пресметување на кросинговер помеѓу две и три својства. Детерминација 
на полот. Наследување на полово врзани својства. Наследување на квантитативни својства. Генетика на 
соматски клетки. Одредување на хромозомски аберации. Полиплоиди и анеуплоиди. Генетика на 
индивидуалниот развој. Генетска контрола на развојот на организмите. Генетика на популација и еволуција. 
Генетска архитектура на комплексни својства.  

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Стојковски Ц., Ивановска С.  Генетика  2002. 

2. Hartl D.L. and Jones E.W.  Essential Genetics: A 
Genomic Perspective 

Jones & Bartlett 
Publishers. 

2005 

3. Griffiths A.J.F., Wessler S.R., 
Lewontin R.C., Carroll S. 

An Introduction to 
Genetic Analysis 

W.H. Freeman & 
Company. New York 

2008 

4. Ивановска С., Јанкулоски 
Љ., Јанкуловска М. 

Збирка задачи по 
генетика График Мак Принт 2011 

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. Кралјевиќ-Балалиќ М., 
Петровиќ С., Вапа Љ. 

Генетика- Теоријске 
основе са задацима 

Пољопривредни 
факултет, Нови Сад 1991 

2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет СЕЛЕКЦИЈА СО СЕМЕПРОИЗВОДСТВО 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА НА РАСТЕНИЈАТА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Љубомир Маринковиќ 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од: Селекција на растенијата, 
генетика, ботаника. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Стручност во примената на принципите и методите на 
селекцијата на растенијата за добивање на нови култури, како и методите за производство на 
сертифицирано семе и контрола на семе. 

11. 

Содржина на предметната програма: Значење на селекцијата на растенијата, фитогеографска 
диференцијација како база за селекцијата на растенијата, извори на генетска варијабилност. Генетска база 
за селекција кај самооплодни и странооплодни култури. Методи на селекцијата за добивање на нови сорти. 
Методи на одбирање од природни и вештачки популации. Методи за оценување на селекциониот материјал 
по однос на принос, квалитет, биотски и абиотски фактори. Генетска база на семенарството. Методи за 
производство и одржување на семенскиот материјал. Контрола на семенски посеви. Квалитетни својства на 
семето. Семенарско законодавство. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. С.Боројевиќ  
  

Принципи и методе 
оплемењивања 
биља  

 1992 
 

2. Ц.Најчевска 
Селекција на 
растенијата со 
семепроизводство 

 1997 
 

3. М.Мариќ Семенарство  1987 

4. И.Колак 
Семенарство 
ратарских и крмих 
култура 

 1994 

22.1 

5. Т.Младеновски Општо семенарство  2004 
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. М.Милошевиќ, И.Михаљев Опште семенарство  1996 
 

2. М.Мириќ, С.Лешиќ Технологија гајења 
семена  2004 

3. George Acquaah Principles of plant 
genetic and breeding 

Wiley-Blackwell 2006 

4. G.S. Chahal, S.S. Gosal 

Principles and 
Procedures of Plant 
Breeding: 
Biotechnological and 
Conventional 
Approaches  

 2002  
 

5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МОЛЕКУЛАРНИ МЕТОДИ ВО ГЕНЕТИКАТА И СЕЛЕКЦИЈАТА 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА НА РАСТЕНИЈАТА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Љупчо Јанкулоски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Претходни општи предзнаења од генетика, современи генетски 
методи и селекција. Пристап до интернет и до стручно-научни 
списанија. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување основни знаења за примената на молекуларни 
методи во генетиката и селекцијата. Запознавање со специфични молекуларни маркери и нивната употреба 
во науката и индустријата. 

11. 

Содржина на предметната програма: Главни цели и примена на молекуларни методи во генетиката и 
селекцијата. PCR. Типови на PCR. Електофореза. Типови на електрофореза. Молекуларни маркери и нивна 
поделба. Протеини. Протеински маркери и нивна примена. Изолација на протеини. Електрофореза на 
протеини и анализа на гел. ДНК маркери и нивно мапирање. Изолација на ДНК. Квантитативна и 
квалитативна анализа на ДНК. Апликација на PCR техника. Електрофореза на ДНК и анализа на гел. 
Физички и генетски мапи. Конструкција на генетски мапи. Популации за конструкција на генетски мапи. 
Креирање на популации. Мапирање на мајор гени. Мапирање и карактеризација на квантитативни својства 
(QTL). Генетски и молекуларни основи на варирање на квантитативните својства. Молекуларни маркери во 
популациска генетика. Разлики помегу популации. Полиморфизам во популација. Апликација на 
молекуларни маркери во селекција. Селекција со помош на молекуларни маркери. ДНК фингерпринтинг и 
идентификација на генотипови. Биоинформатика во генетика и селекција на растенија. Презентација на 
семинарска работа. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. 
Dominique de Vienne 
 
 

Molecular Markers in 
Plant Genetics and 
Biotechnology  

 2003 
 

2. Weising K., Nybom H., Wolff 
K., and Kahl G. 

DNA Fingerprinting 
in Plants: Principles, 
Methods, and 
Applications 

CRC Press 2005 

3. Chittaranjan Kole & Albert G. 
Abbott 

Principles and 
Practices of Plant 
Genomics 

Science Publisher 2008 

4. H.S. Chawla Introduction to Plant 
Biotechnology 

Science Publisher 2002 

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ГЕНЕТСКИ ИНЖЕНЕРИНГ НА РАСТЕНИЈАТА 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА НА РАСТЕНИЈАТА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Љупчо Јанкулоски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Претходни општи предзнаења од генетика и современи 
генетски методи. Пристап до интернет и до стручно-научни 
списанија. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување основни знаења за техниките и принципите на 
генетското инженерство. Запознавање со специфични техники за трансформација на растенијата и нивната 
употреба во науката и индустријата. 

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед во генетско инженерство. Главни цели на генетското 
инженерство. Протопласти. Методи на изолација на протопласти. Развој на протопласти. Соматска 
хибридизација. Фузија на протопласти. Идентификација на хибридни клетки. Цибриди. Колонирање. Ензими 
во генетско инженерство: ендонуклеази, лигази, ДНК модифицирачки ензими, адаптери и поврзувачи. 
Вектори за клонирање. Плазмиди. Космиди, вектори – бактериофаги, YAC, BAC, вектори за експресија. cDNA 
(кДНК) и анализа на клонирани ДНК секвенци. Идентификација и анализа на клонирани гени. ДНК 
секвенцирање. Изолација на ген. Методи за изолација на гени. Генетски трансформации на растенија. 
Привремена и стабилна трансформација. Маркер гени. Техники на трансформација. Трансформација со 
помош на вектори, трансформација со помош на Аgrobacterium, физички методи на трансформација. 
Генетски трансформации кај монокотиледонски растенија. Генетски трансформации кај дикотиледонски 
растенија. Трансгенски растенија отпорни на биотски фактори. Отпорност на инсекти. Отпорност на вируси. 
Отпорност на болести. Трансгенски растенија толерантни кон абиотски фактори. Толерантност и отпроност 
на хербициди. Трансгенски растенија со подобрен квалитет. Трансгенски растенија-вакцини. Комерцијални 
трансгенски растенија. Влијание и учество на ГМО во земјоделското производство. Презентација на 
семинарска тема. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 18. Критериуми за оценување 

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

Литература 
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.     
4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет КУЛТУРА НА ТКИВО 
2. Код  

3. Студиска програма 
РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА НА РАСТЕНИЈАТА, 
ОВОШТАРСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Соња Ивановска 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од биологија и генетика. 
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување основни знаења за in vitro техниките и 
принципите на култура на клетки, ткива и органи. Запознавање со специфични техники за култура на 
растителни клетки и ткива и нивната употреба во науката и индустријата. 

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед и поим за in vitro техники. Историски развој на техниките за 
култура на ткиво. Опрема за подготовка на хранлива подлога. Стерилизација на опрема. Стерилизација на 
хранлива подлога. Подготовка на хранлива подлога. Состав на хранлива подлога. Чување на хранлива 
подлога. Подготовка и чување на растителен материјал. Стерилизација на растителен материјал. Изолација, 
инокулација и супкултура. Влијание на растителниот материјал на растот и развојот. Влијание на физичките 
фактори на растот и развојот. Пренесување од хранлива подлога на почва. 
Култура на калус. Култура на клеточни суспензии. Култура на протопласти. Продукција на протопласти. 
Фузија на протопласти. Добивање хаплоиди. Проблеми поврзани со индукцијата на хаплоиди. Практична 
примена на хаплоидни растенија. Пропагација на растенија. Култура на меристем. Соматска ембриогенеза. 
Органогенеза. Сомаклонално варирање. Оплодување во епрувета. Производство на безвирусни растенија. 
Добивање безбактериски и безгабични растенија преку култура на меристем. Генетски трансформации кај 
растенија. Соматска хибридизација. Примена на култура на ткиво (семинарска работа). 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. 
Karl-Hermann Neumann, 
Ashwani Kumar, and 
Jafargholi Imani 

 Plant Cell and Tissue 
Culture - A Tool in 
Biotechnology: 
Basics and 
Application 
(Principles and 
Practice) 

Springer Verlag 2009 

2. Gamborg, O. L. and G. C. 
Phillips 

Plant cell, tissue, and 
organ culture: 
fundamental 
methods. 

Springer Verlag 1995 

3. Jelaska Sibila Kultura biljnih 
stanica i tkiva 

Skolska Knjiga. 
Zagreb 1994 

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. 
John H. Dodds, Lorin W. 
Roberts, and J. Heslop-
Harrison 

Experiments in Plant 
Tissue Culture 

Cambridge University 
Press 1995 

2. Maric Miodrag Kultura biljnih tkiva Draganic. Beograd 1995 
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет УПОТРЕБА НА РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТСКИ РЕСУРСИ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА НА РАСТЕНИЈАТА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Соња Ивановска 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Предзнаења од генетика, растителни генетски ресурси, 
одгледување на земјоделски култури и селекција со 
семепроизводство. Пристап до интернет и до стручно-научни 
списанија. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаење за употребата на растителните генетски 
ресурси како материјал во селекциските програми или за директно подобрување на нивната вредност и 
комерцијализација како традиционални производи. Стекнување основни вештини за евалуација и користење 
на растителните генетски ресурси за различни цели. 

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед во употребата на растителните генетски ресурси (РГР). Историја 
на користење на РГР во земјоделското производство. Поделба на РГР според нивниот вид и статус и 
можности за нивна употреба. Корисници на РГР, нивна поделба и организираност. Легална основа за 
пристап, користење и размена на РГР според меѓународни договори. Поделба на добивката од користењето 
на РГР и права на земјоделците. Дефинирање на извори на РГР што се користат како селекциски материјал. 
Видови на колекции во ген банки и можност за нивно користење. Пребарување ресурси во специфични 
датабази и според специфични својства. Чување на семето и одржување на материјалот на поле во 
селекциските програми. Користење на евалуациски дескриптори. Полска евалуација на материјалот во однос 
на отпорност кон биотски и абиотски фактори, и други својства. Можност на користење на РГР за 
диверзификација на земјоделското производство. Методи за молекуларна/биохемиска евалуација. Генетско 
подобрување на одредени својства. Употреба на генетската разновидност во генетскиот инженеринг. 
Мерење и оцена на својствата според статистички параметри. Бележење на својствата со употреба на 
ИПГРИ дескриптори и раководење со документацискиот систем. Користење на каталози. Користење на 
материјалот од in vitro генбанки за различни цели. Користење на материјалот од централните колекции. 
Директно подобрување на РГР преку дополнување на селекциска вредност. Директна употреба на РГР преку 
заштита на географското потекло или традиционалната вредност на производот. Подобрување и засилување 
на употребата на локалните сорти и популации од страна на земјоделците. Улога на РГР во системот на 
семепроизводството и снабдувањето со храна. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 17. 
17.1 Тестови 60 бодови 



 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 
17.3 Активност и учество 20 бодови 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. 
С. Ивановска, Г. 
Попсимонова.  
 

Конзервација на 
растителен 
агробиодиверзитет 

Бигос, Скопје 2006 

2. Callow J.A., Ford-Lloyd B.V. 
and Newbury H.J.  

Biotechnology and 
Plant Genetic 
Resources. 
Conservation and 
Use 

CAB International 1997 

3. Lesser W. 

Sustainable Use of 
Genetic Resources 
under the 
Convention on 
Biological Diversity: 
Exploring Access and 
Benefit Sharing 
Issues 

CAB International 1998 

4. Vetelainen M., Negri V., 
Maxted N. (eds) 

European landraces: 
on-farm 
conservation, 
management and 
use 

Bioversity Technical 
Bulletin No. 15. 
Bioversity 
International, Rome, 
Italy 

2009 

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет КВАНТИТАТИВНА ГЕНЕТИКА 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА НА РАСТЕНИЈАТА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Мирјана Јанкуловска 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Предзнаења од генетика, статистика и селекција на 
растенијата. Пристап до интернет и до стручно-научни 
списанија. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со теоријата и принципите на квантитативната 
генетика и нејзината примена во селекцијата на растенијата. 
Разбирање на основните механизми на наследувањето на квантитативните својства, вклучувајќи ги и 
досегашните методи за мапирање на гените кои ги кодираат продуктивните својства и болестите. 
Стекнување основни знаења за дизајнирање, изведување, анализа и интерпретација на резултатите од 
експерименти во кои се вклучени полигено контролирани својства. 

11. 

Содржина на предметната програма: Генетска основа на квантитативната генетика. Главни цели на 
квантитативната генетика. Фреквенции на гени и генотипови. Hardy-Weinberg-ов еквилибриум. Промена на 
фреквенцијата на гените: Миграција. Мутации. Селекција. Еквилибриум. Полиморфизам. Карактеристики на 
единечни (прости) локуси. Пренесување на генетска информација. Влијание на локусот врз фенотипот. 
Основи на доминантноста. Генетска варијација на полигени својства. Компоненти на варијабилноста на 
надворешната средина. Средна вредност и варијанса. Компоненти на варијансата. Компоненти на генетска 
варијанса. Корелација и интеракција помеѓу генотипот и надворешната средина. Варијанса на надворешната 
средина. Анализа на варијанса. Херитабилност. Пресметување на херитабилноста. Селекција: очекувани 
резултати и нивно предвидување. Резултати од експерименти. Информации од сродни единки. Критериуми 
за селекција. Селекциски индекси. Инбридинг. Коефициент на инбридинг. Инбридна депресија. Корелации. 
Пресметка на генетска коваријанса. Генотипски и фенотипски корелации. Path коефициент. Регресија 
родител-потомство. Анализа на резултати од хибридизациски шеми. Дијалелно вкрстување. Молекуларни 
маркери. Генетски мапи. Асоцијација маркер-својство. Генетска дистанца. Локуси за квантитативни својства 
(QTL, Quantitative trait loci). Полигени и полигенски мутации. Детектирање мајор гени. Принципи на маркер-
базирани анализи. Мапирање и карактеризирање на QTL-и. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови  бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  бодови 

17. 

17.3 Активност и учество  бодови 



 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Falconer, D. S. and Mackay.  
 

Introduction to 
Quantitative Genetics 

Longman Inc. New 
York. 

1996 

2. Lynch, M.L. and Walsh. B. 
Genetics and 
Analysis of 
Quantitative Traits 

Sinauer Associates, 
Inc. Massachusetts, 
U.S.A. 

1998 

3. Bernardo, R. 
Breeding for 
Quantitative Traits in 
Plants 

Stemma Press, 
Woodbury, MN 

2002 

4. Kang, M.S. 
Quantitative 
Genetics, Genomics 
and Plant Breeding 

CABI Publishing, 
Baton Rouge 

2002 

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МИКРОБИОЛОГИЈА НА ХРАНА 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Југослав Зиберовски 
Проф. д-р Олга Најденовска 

9. Предуслови за запишување на предметот Познавања од микробиологија и технологија на земјоделски 
култури 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Микробиолошки особини на храната. Знаења за улогата на 
корисните микроорганизми во конзервирањето на храната. Да разликува што е здрава, а што расипана 
храна.   

11. 

Содржина на предметната програма:  
 Микроорганизми во водата, почвата, воздухот, растенијата и животните. 
 Микроорганизми кај житото и мелничките производи и нивната улога.  
 Микроорганизми кај градинарските и зеленчуковите производи и нивна улога. 
 Микроорганизми во овошјето и овошните сокови и нивна улога. 
 Микроорганизми во производите од грозје. 
 Улога на микроорганизмите во производството и расипувањето на безалкохолните пијалаци. 
 Микробиологија на алкохолните пијалаци. 
 Микроорганизми во млекото и млечните производи. 
 Микроорганизми во месото и производите од месо. 

10. Микроорганизми кај рибите и производите од риби. 
11. Расипувачи и патогени микроорганизми во храната. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Зибероски 
 

Земјоделска 
микробиологија  2008 

2. Зибероски Микробиологија  2009 

3. Стевиќ Технолошка 
микробиологија 

 1994 

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет БИОХЕМИЈА НА ХРАНА 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. Д-Р ЗОРАН Т. ПОПОВСКИ 
Доц. Д-р БЛАГИЦА ДИМИТРИЕВСКА 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Пред да започнат со реализација на курсот, студентите треба 
да располагаат со елементарни предзнаења од биохемија, 
физиологија, исхрана, диететика и нутриционистика стекнати 
на додипломски студии во областа на биотехничките или 
биомедицинските науки. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Практични компетенции: 

 Искуство за пристапи во подготовката на храната за анализа  
 Искуство од анализите за утврдување на составот на храната   
 Калкулации на резултати од анализи и лабораториска евиденција 

Теоретски знаења: 
 Познавање на биохемискиот состав на прехранбени производи од најразлично потекло  
 Познавање на ризици од биохемискиот состав на храната  

Познавање на критериуми и принципи за валоризација на храната од биохемиски аспект 

11. 

Содржина на предметната програма:  
 Вовед во биохемија на храна 
 Биохемија на цереали 
 Биохемија на зеленчук 
 Биохемија на маслодајни култури 
 Биохемија на овошје 
 Биохемија на ферментирани производи 
 Биохемија на печурки 
 Биохемија на месо и преработки од месо  
 Биохемија на млеко и преработки од млеко 
 Биохемија на јајца 
 Биохемија на морска храна 
 Биохемија на храна од природни извори 
 Алергогеност на храна  

Дигестибилност на храна 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 



 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. 

Y.H. Hui, Wai-Kit Nip, Leo 
M.L. Nollet, Gopinadhan 
Paliyath, Benjamin K. 
Simpson 

Food Biochemistry 
And Food Processing Blackwell Publishing 2006 

 

2. McGrow Hill 

Food Science: The 
Biochemistry of Food 
and Nutrition 
Student ed edition 

 2002 

3.     

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ЛЕБНИ И ДРУГИ ЖИТНИ РАСТЕНИЈА 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПОЛЕДЕЛСТВО, ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕД. КУЛТУРИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Гоце Василевски 

9. Предуслови за запишување на предметот Основни предзнаења од: ботаника, агроекологија, физиологија 
на растенијата, агротехника, растително производство. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
 Распознавање на видовите култивирани житни и алтернативни растениа. 
 Можности за избор на видовите и сортите на култивираните растенија за повисока адаптација во 

одредени почвено-климатски услови на реонот. 
 Можностите за избор на најпогодна производна технологија за секоја култура. 
 Навремена и ефектна примена на агротехничките мерки за искористување на генетскиот и 

производниот потенцијал на видовите и сортите во одредени почвено-климатски услови. 
Воведување на добрата земјоделска практика, инженеринг, следење и контрола на производството. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
 
Вовед: Поделба на култивираните растенија. Основни карактеристики на житата, историски развој, значење 
и распространетост во светот и регионот, употребна вредност. 
Житни култури: Видови житни растенија за производство на брашно, леб и печива. Стопанско значење, 
заеднички карактеристики, распространетост. Одделно за секој вид: пченица, јачмен, ΄рж, тритикале, 
пченка, ориз, сирак, просо се изучува: стопанското значење, потеклото, морфолошките и биолошките 
карактеристики, агротехника и системи на производство.  
Алтернативни растенија за производство н а брашно 
Добра земјоделска практика. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 18. Критериуми за оценување 

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

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. 

Y.H. Hui, Wai-Kit Nip, Leo 
M.L. Nollet, Gopinadhan 
Paliyath, Benjamin K. 
Simpson 

Food Biochemistry 
And Food Processing Blackwell Publishing 2006 

 

2. McGrow Hill 

Food Science: The 
Biochemistry of Food 
and Nutrition 
Student ed edition 

 2002 

3.     

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. Гоце Василевски  
 

Зрнести и 
клубенести култури 

eXpressive graphics-
Скопје 

2004 
 

2. Гоце Василевски 
Зрнести и 
клубенести култури 
(Практикум) 

Печатница Гоце 
Делчев 

1994 

3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

1. Наслов на наставниот предмет ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАСЛО, 
ШЕЌЕР и АЛКАЛОИДИ 

2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Зоран Димов 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Студентот(ите) треба да има(ат) предзнаења од:  Ботаника, 
Физиологија на растенијата, Исхрана на растенијата, Општо 
поледелство и Агрометеорологија со климатологија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот треба да овозможи стекнување на знаење за 
стопанското значење, морфолошките и биолошките својства, систематиката на видот, природните услови за 
производство, агротехниката што треба да се примени, времето и начинот на сеидба, мерките на нега и 
времето и начинот на прибирање на поважните маслодајни, културите за добивање на шеќер и културите 
кои содржат алкалоиди. 

11. 

Содржина на предметната програма: Стопанско значење, застапеноста културите за добивање на масло, 
шеќер  и алкалоиди во светот и кај нас; 
- СОНЧОГЛЕД - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање, 
квалитетни својства на памучно влакно; 
- МАСЛОДАЈНА РЕПКА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни 
услови за производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на 
прибирање, квалитетни својства на влакното од конопот; 
- МАСЛОДАЈНА ПАЛМА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни 
услови за производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на 
прибирање; 
- СУСАМ - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- КИКИРИКИ - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- ШЕЌЕРНА РЕПА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови 
за производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање 
- РАСТЕНИЈА КОИ СОДРЖАТ АКЛАЛОИДИ 
  Поважни претставници од фамилиите: 
  Апиацеае; Лилиацеае, Папаверацеае, Соланацеае. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 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 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Марија Вратариц & сор  Сунцокрет  2004 

2. K. Orlovius 
Fertilizing for high 
yield and quality of 
oilseed rape 

International potash 
Institute, Basel, 
Switzerland 

2004 

3. Група автори Шеќерна репа  1992 

4. Јан Кисгеци, Славица 
Лелациц, Дамир Беатовиц 

Лековито, 
ароматицно и 
зацинско билје 

Полјопривредни 
Факултет, Београд 
 

2009 

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Вреднување на тутунот 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Златко Арсов 

9. Предуслови за запишување на предметот Завршени додипломски студии ( се препорачува од областа на 
природно-техничките науки) 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Стручност при манипулацијата на тутунот, во технологијата 
на манипулација и ферментација на тутунот. Оценување на квалитетот на тутунската суровина и нејзина 
класификација. 

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед и значење на предметот. 
Карактеристики на тутунската суровина. 
Технолошки карактеристики. 
Биохемиски карактеристики. 
Квалитет и услови за создавање на квалитетот на тутунот 
Мерила и стандарди за класификација 
Манипулација на тутунската суровина. 
Ферментација на тутунот. 
Сезонска ферментација. 
Вонсезонска ферментација.  
Постферментативен период. 
Складирање, матурација и експедиција на тутунот. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Л.Патче, К. Георгиевски  

Познавање на 
тутунската 
суровина - 
стокознаење 

 1987 

2. Д.Боцески 

Познавање и 
обработка на 
тутунската 
суровина 

 1984 

3. Д.Боцески 

Познавање и 
обработка на 
тутунската 
суровина  второ 
2005издание 

 2003 

4. З. Арсов Фабрикација на 
тутунот (Скрипта)   

22.1 

5. Д. Боцески Манипулација на 
тутунот Наша книга , Скопје 1986 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. М. Николиќ Технологија 
прераде дувана 

Пољопривредни 
факултет 
Универзитета у 
Београду 

2004 

2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ЗАЧИНСКИ И АРОМАТИЧНИ РАСТЕНИЈА 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Зоран Димов 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Студентот(ите) треба да има(ат) предзнаења од:  Ботаника, 
Физиологија на растенијата, Исхрана на растенијата, Општо 
поледелство и Агрометеорологија со климатологија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот треба да овозможи стекнување на знаење за 
значењето, морфолошките својства, систематиката на видот, факторите кои влијаат врз содржината и 
квалитетот на активните материи во лековитите растенија, агротехниката што треба да се примени, времето 
и начинот на сеидба/садење, мерките на нега, времето и начинот на прибирање и добивањето на етерично 
масло кај  поважните лековити и ароматични растенија 

11. 

Содржина на предметната програма: - Општи принципи за производство на зачински и ароматични 
растенија, постжетвени постапки, употреба на зачинските и ароматичНи растенија, принципи на добра 
земјоделска пракса при производство на зачински и ароматични растенија 
- РАСТЕНИЈА КОИ СОДРЖАТ АЛКАЛОИДИ - значење на алкалоидите, стопанското значење, морфолошки и 
биолошки својства, технологија на одгледување и време на прибирање нап поважните претставбници од 
оваа група; 
- РАСТЕНИЈА КОИ СОДРЖАТ ХЕТЕРОЗИДИ - поим за хетерозиди, стопанското значење, морфолошки и 
биолошки својства, технологија на одгледување и време на прибирање нап поважните претставбници од 
оваа група; 
- РАСТЕНИЈА КОИ СОДРЖАТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА – поим за етерични масла, стопанското значење, 
морфолошки и биолошки својства, технологија на одгледување и време на прибирање нап поважните 
претставбници од оваа група; 
- РАСТЕНИЈА КОИ СОДРЖАТ МАСЛА (липиди) - поим за липиди, стопанското значење, морфолошки и 
биолошки својства, технологија на одгледување и време на прибирање нап поважните претставбници од 
оваа група; 
- РАСТЕНИЈА БОГАТИ СО СЛУЗНИ МАТЕРИИ - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, 
технологија на одгледување и време на прибирање нап поважните претставбници од оваа група; 
- РАСТЕНИЈА БОГАТИ СО ВИТАМИНИ - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, технологија 
на одгледување и време на прибирање нап поважните претставбници од оваа група; 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 



 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Јан Кисгеци, Славица 
Лелациц, Дамир Беатовиц 

Лековито, 
ароматицно и 
зацинско билје 

Полјопривредни 
Факултет, Београд 
 

2009. 

2. И. Шиљеш со сор. 
Познавање, узгој и 
прерада лековитог 
биља 

Школска књига, 
Загреб 

1992 

3. Б. Степановиќ со сор 

Технологија 
производње 
лековитих, 
ароматичних и 
зачинских биљака 

 2001 

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТЕХНОЛОГИЈА НА МЕЛНИЧКИ ПРОИЗВОДИ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПОЛЕДЕЛСТВО, ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕД. КУЛТУРИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Гоце Василевски 

9. Предуслови за запишување на предметот Основни познавања на поледелските култури наменети за 
производство на брашно. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на анатомските, хемиските и хранливите 
својствата на зрната-плодовите наменети за производство на брашно.  
-Познавање на видовите мелнички производи и нивните својства. 
-Познавање технолошките постапки и потребната опрема во мелничарството. 
-Начини и методи за контрола на мелничките производи. 

11. 

Содржина на предметната програма: Видови поледелски производи наменети за мелење.  
-Анатомски, хемиски и хранливи својства на зрното-плодот.  
-Видови мелнички производи. Поделба на брашното.  
-Технолошки процеси при мелењето: чистење, дробење, мелење и домелување. 
-Специјално мелничарство. Контрола на квалитетот на мелничките производи.  
-Пакување, означување, складирање и чување на мелничките производи. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. 
Гоце Василевски, Пенчо 
Николов 
 

Ориз-производство 
и преработка 

АД “Киро Дандаро”. 
Битола 1977 

2. Гоце Василевски 
Преработка на 
поледелски 
производи 

Универзитет ″Св. 
Кирил и Методиј″-
Земјоделски 
факултет.-Скопје  
 

1999 

3. Гоце Василевски Преработка на жито 
и брашно   

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТЕХНОЛОГИЈА НА МАСЛО И ШЕЌЕР 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Зоран Димов 

9. Предуслови за запишување на предметот Студентот(ите) треба да има(ат) предзнаења од:  Хемија, 
Биохемија, Индустриски култури, Специјално поледелство 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Предметот треба да овозможи стекнување на знаење за 
технологијата за добивање на рафинирани и ладно цедени масла и технологијата за добивање на шеќер 

11. 

Содржина на предметната програма: - Стопанско значење, застапеност на поважните  маслодајни и 
кукултурите за добивање на шеќер  во светот и кај нас; 
- Мастите во исхраната, Состав на мастите, Масни киселини, Хидрогенирање на маслата,  
- Неглицеридни соединенија, Хемиски, физички, оптички и топлински карактеристики на мастите, 
Технологија на чување на семето, 
- Добивање на ладно цедено масло, Добивање на масло по пат на екстракција,  
- Рафинирање на маслата;  
- Видови на расипување на мастите/маслата, Карактеристики на квалитетот на поважните конзумни масла 
- Прием и складирање на шеќерната репа, Биохемиски процеси во складираната шеќерна репа,  
- Основни технолошки постапки при преработка на шеќерната репа, Подготовка на шеќерната репа за 
екстракција, 
- Екстракција на шеќер, Чистење на екстракциониот сок, Кристализација на шеќерот, 
 - Доработка на кристалниот шеќер, Споредни производи при производство и преработка на шеќерна репа 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Gunstone, D.F. & Padley, D.F. Lipid technology and 
application  1997 

2. Група автори Сунцокрет  1998 
3. Група автори Шеќерна репа  1992 

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТЕХНОЛОГИЈА НА СЛАД И ПИВО 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПОЛЕДЕЛСТВО, ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕД. КУЛТУРИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Дане Бошев 

9. Предуслови за запишување на предметот Студентот(ите) треба да има(ат) предзнаења од:  Зрнести 
житни култури, Индустриски култури 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Предметот треба да овозможи стекнување на знаење за 
технологијата на производство слад и технологијата на производство на пиво, како и стекнување вештини 
за правење на слад и пиво 

11. 

Содржина на предметната програма: - Суровини за производство на слад.  
- Припрема на јачменот за сладување. Влажење на јачменот. Ртење на зрната. Сушење и доработка на 
зелениот слад.  
- Типови на слад.  
- Несладувани материи. 
- Суровини за производство на пиво.  
- Слад. Хмељ. Вода. Квасец.  
- Мелење на сладот, коминење, варење на сладовината со хмељ, ладење на сладовината. 
- Ферментација, дозревање на пивото (секундарна ферментација). 
- Чување и пакување на пивото. 
- Типови на пиво. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Гаќеша, С. 
 

Технологија слада 

Пословна заједница 
индустрије пива и 
слада Југославије. 
Београд 

1979 

2. Семиз, М. Технологија пива 

Пословна заједница 
индустрије пива и 
слада Југославије. 
Београд 

1979 

3. Лескошек-Чукаловиќ, Ида Технологија пива Полјопривредни 
факултет Београд 

2002 

4. Василевски, Г 
Преработка на 
поледелски 
производи 

 1999 

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МАНИПУЛАЦИЈА И ФЕРМЕНТАЦИЈА НА ТУТУНОТ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Златко Арсов 

9. Предуслови за запишување на предметот Завршени додипломски студии ( се препорачува од областа на 
природно-техничките науки) 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Стручност во спроведувањето на технологијата на 
манипулација и ферментација на тутунот, со правилно насочување на технолошките процеси на обработката 
на тутунот. 

11. 

Содржина на предметната програма: Историјат на употребата на тутунот. 
Намена на тутунската суровина. 
Поделба на тутунската суровина. 
Технолошки и биохемиски карактеристики на тутунската суровина. 
Обработка на тутунската суровина. 
Примарна манипулација на тутунот. 
Индустриска (дефинитивна) манипулација на тутунот. 
Ферментација на тутунот. 
Сезонска ферментација. 
Вонсезонска ферментација. Поферментативен период. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Д. Боцевски Ферментација на 
тутунот  1963 

2. Д.Боцески 

Познавање и 
обработка на 
тутунската 
суровина 

 1984 

3. Д.Боцески 

Познавање и 
обработка на 
тутунската 
суровина второ 
издание 

 2003 

4. Д. Боцески Манипулација на 
тутунот 

Наша книга , Скопје 1986 

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРЕРАБОТКИ ОД ФУРАЖНИ КУЛТУРИ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Татјана Прентовиќ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. 
Положен предмет од листа 1  
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување општи знаења за фуражни култури, нивниот 
хранлив состав. Студентите ќе стекнат знаења од областа на подготовка на добиточна храна преку 
технолошки процеси на конзервирање по различни методи и чување на добиточната храна. При тоа ќе се 
запознаат со хемискиот приод при конзервирање на добиточната храна И сочувувањето на хранливите 
материи. 

11. 

Содржина на предметната програма: Воведен дел. Задача на предметот. Значење на фуражните култури. 
Поврзаност на предметот со сточарското производство. Систематска поделба на фуражните култури на 
ораници и тревници. Облици на користење на фуражните култури (нивно користење во свежа и 
конзервирана состојба). Хранлив состав и хранлива вредност на фуражните култури. Систем на 
континуирано производство на добиточна храна - зелен конвеер. Основни методи на конзервирање на 
добиточната храна. Подготовка, методи на конзервирање на сеното. Чување на сеното. Губитоци при 
подготовка на сеното и нивно намалување. Сенажа и нејзино подготвување. Конзервирање на кабастата 
добиточна храна со силирање. Фактори кои влијаат врз квалитетот на силажата. Методи на силирање. 
Процеси при силирање. Силирање на повеќегодишни легуминози. Зголемување на количината на шеќери во 
силажата. Бактериско-ензимска стимулација на ферментација. Користење на хранливи додатоци. Силирање 
на едногодишни легуминози. Објекти за подготовка на силажата. Оценување на квалитетот на силажата. 
Органолептички својства на силажата. Хемиски параметри за квалитетот на силажата. Методи за оцена на 
квалитетот. Подготовка на растително брашно. Подготовка на пелети и брикети. Искористување на 
тревниците. Прилагодливост на растенијата за искористување. Начини на искористување на тревниците. 
Системи на искористување на тревниците. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови  бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  бодови 

17. 

17.3 Активност и учество  бодови 



 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Ивановски, Р.П.  Фуражно 
производство 

Универзитет Св. 
Кирил и Методиј, 
Скопје 

2000 

2. Анчев, Т., Банџо-Иванова 
Катерина 

Фуражно 
производство 

 1966 

3. Мисковиц, Б. Крмно билје Науцна кнјига, 
Београд 

1986 

4. Вуцковиц, С. Крмно билје 

Институт за 
истразиванја у 
полјопривреди 
СРБИЈА, Београд 

1999 

22.1 

5. Дјордјевиц, Н., Диниц, Б., Силиранје 
легуминоза 

Институт за 
истразиванја у 
полјопривреди 
СРБИЈА, Београд 
 

2003 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТЕХНОЛОГИЈА НА ТУТУНСКИ ПРЕРАБОТКИ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Златко Арсов 

9. Предуслови за запишување на предметот Завршени додипломски студии ( се препорачува од областа на 
природно-техничките науки) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Стручност во процеката на употребната вредност на тутунот, 
преку изучувањето на технолошките и биохемиските карактеристики, правилно насочување на  
технолошките процеси на обработката на тутунот за последната фаза од комплексната тутунска индустрија, 
фабрикацијата на тутунот, со понатамошно преработување на тутунската суровина во разни видови на 
тутунски преработки. Стручност при изработката на цигари и други тутунски преработки. 

11. 

Содржина на предметната програма: Историјат на преработката на тутунот.  
Производство и консумација на тутунските преаботки во светот и кај нас.  
Поделба и класификација на тутунските преработки. 
Измени на хемиските соединенија во процесот на пушењето и биохемиски карактеристики на тутунскиот 
чад.  
Технологија на производството на цигари и шема на технолошките процеси.  
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. 
Технологија на производството и пакување на цигари. 
Технологија на добивање на експандиран тутун и ребро. 
Технологија на производство на тутунско фолио (реконструиран тутун). 
Технологија на производството на тутунски преработки за жвакање и шмркање. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
18. Критериуми за оценување 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) 

(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Д.Боцески 

Познавање и 
обработка на 
тутунската 
суровина второ 
издание 

 2003 

2. З. Арсов Фабрикација на 
тутунот 

 2005 

3. М. Николиќ Технологија 
прераде дувана 

Пољопривредни 
факултет 
Универзитета у 
Београду 

2004 

4.     

22.1 

5.     

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет СОРТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ВИНАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЗВОНИМИР БОЖИНОВИЌ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од општо лозарство 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување познавања и компетенции во примена и усовршување на методите за избор на сортите винова 
лоза кои одговараат за производство на вино според боја, квалитет и категорија. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Место. Значење и улога на лозарството. Класификација на сортите (според географска припадност, 
време на зреење и стопанска вредност). Ампелографски шеми за опис на видовите и сортите. Ботанички 
опис, агробиолошки карактеристики, технолошки карактеристики. Ампелографски опис по CODE систем. 
Црвени вински сорти, Бели вински сорти. Сорти за производство на специјални вина. Поделба според 
епохите на созревање. Утврдување на зрелоста на грозјето и моментот на берба. Берба на грозје. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 

22. 
22.1 

Ред.  Автор Наслов Издавач Година 



 

број   
1. Проф.д-р З. Божиновиќ Ампелографија Агринет 2010 
2. Петар Циндриќ, Корач Нада, 

Ковач Владимир  
Сорте винове лозе 
III издање 

Прометеј  
- Нови Сад 

2000 

3. Лазар Аврамов,  
Драгољуб Жуниќ  

Посебно  
виноградарство 

Пољопривредни 
факултет – Београд  

2002 

4. Петар Христов Општо лозарство Макформ Скопје 2002 

5. Душан Буриќ Виноградарство  
I и II 

Радивој Чирпанов 
Нови Сад 

1972 

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  

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ВИНАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ ПЕТКОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од општо лозарство 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување познавања и компетенции во примена и усовршување на методите за проучување и 
определување на хемискиот состав на грозјето, виното и алкохолните пијалоци.  

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Фенолни и боени материи. Оксидативна и редуктивна фаза во текот ан формирањето и зреењето на 
виното. Ароматични соединенија и нивниот развој. Хемиски промени при финализирање и зреење на 
вината. Влијание на хемиските компоненти и соединенија врз квалитетот на виното. Zrelost na grozjeto i 
kvalitet. Senzorni karakteristiki pri zrelosta. Хемиски состав на грозјето. Хемиски состав на виното.  
Vodoroden jon i vrzani kiselini. Karbohidrati. Alkohol i ekstrakt. Fenolni komponenti i boja. Azotni 

komponenti. Sulfurni soedinenija. Sulfur dioksid i askorbinska kiselina. Isparlivi kiselini. Методи 
за определување на количината на хемиските компоненети во грозјето и виното. Bistrila. Tapi i bure. 
Vinarska higiena. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Zoecklein B.W., Fugelsang 
K.C., Gump B.H., Nury F.S. 

Wine analysis and 
production 

New York, Chapman 
& Hall 

1994  

2. P. Ribereau-Gayon, D. 
Dubourdieu, B. Doneche, A. 
Lonvaud.  

Handbook of Enology 
- Volume 1: The 
Microbiology of Wine 
and Vinifications 

ISBN-10: 
0470010347 
ISBN-13: 978-
0470010341 

2006. 

3. P. Ribereau-Gayon, Y. 
Glories, A. Maujean, D. 
Dubourdieu.  

Handbook of Enology 
- Volume 2: 
Stabilization and 
Treatments.  

ISBN-10: 
0471973637 
ISBN-13: 978-
0471973638 

2006.   

4. Драган Настев  Технологија на 
виното  

 1984 

22.1 

     
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.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет РЕОНИРАЊЕ И ЗОНИРАЊЕ НА ЛОЗАРСТВОТО 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ВИНАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р СРЕБРА ИЛИЌ ПОПОВА 
ПРОФ. Д-Р КЛИМЕ БЕЛЕСКИ 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од општо лозарство 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаење и компетенции за методите за проучување на климатско зонирање и заштита на грозје 
и вино. Стекнување вештини за утврдување на лозарски локации 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Цел и значење на климатското зонирање и реонирање. Климатско зонирање на лозарството. Климатски 
коефициенти и индекси во лозарството. Климатски специфичности во лозарските реони во Р.Македонија. 
Потребни температурни суми за сортите винова лоза. Класификација на сортите според апсолутни и 
ефективните температурни суми.  Климатски специфичности на виногорјата во Р.Мкаедонија. Реонирање 
на лозарството во Република Македонија. Специфичности на виногорјата во Република Македонија. 
Одобрени и препорачани вински сорти по виногорја. Одобрени и препорачани трпезни сорти по 
виногорја. Одобрени и препорачани лозни подлоги по виногорја. Заштита на вина со географско потекло. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Миладин Шошкиќ  Опљемењивање 
вочака и винове 
лозе. 

Папирус. Београд 1994 

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 

22.1 

5. Петар Христов Општо лозарство Макформ Скопје 2002 
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  

22. 

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРОИЗВОДСТВО НА ГРОЗЈЕ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ВИНАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ПЕТАР ХРИСТОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од општо лозарство 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Компетенциите кои ги стекнуваат студентите се однесуваат на примена на теориски знања и научни методи 
во истражувањата во: Класификацијата на производите од грозје, Примена и усовршување на методи за 
определување на хемиски состав и технологија на производство на производите од грозје, Примена и 
усовршување на методи за проучување на производите од грозје , технологии на производство и нивна 
финализација. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 Вовед и значење на лозарството. Потекло на виновата лоза. Распространетост на виновата лоза во Европа 
и светот. Лозарството во Р.М застапеност по реони и виногорја. Органи кај виновата лоза, корен, градба, 
функции и значење во вкупниот развој на лозата. Стебло, ластари, видови, градба, функција. Лист, градба, 
видови, функција, значење, окца и пупки. Цвет, видови, витици, грозд и семка, функција и значење. 
Годишен биолошки циклус на лозата, период на вегетација со сите фенофази. Период на мирување - зимски 
одмор. Климатски услови и нивното влијание врз развојот и плодоносењето кај лозата. Почвени услови и 
нивното влијание врз развојот на коренот и плодоносење кај лозата. Повреди на лозата од непогоди и нега 
наповредени лози. Одредување зрелост на грозјето, берба, пакување и транспорт. Берба на трпезно грозје и 
чување во ладилник. Производство на сушено грозје. Производство на лозов посадочен материјал. 
Подигнување на нови лозови насади. Одгледување на новите лозови насади. Резидба на виновата лоза, 
начини и системи. Берба и чување на грозје. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
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 

22.1 

5. Лазар Аврамов,  
Драгољуб Жуниќ  

Посебно  
виноградарство 

Пољопривредни 
факултет – Београд  

2002 

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  

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРОИЗВОДНИ ТЕХНОЛОГИИ ВО ВИНАРСТВОТО 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ВИНАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ ПЕТКОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од општо лозарство 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување познавања и компетенции во примена и усовршување на методите за проучување и 
определување на технологии за производство на вино. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Ekonomsko i stopansko zna~ewe na vinarstvoto. Vinarski vizbi. Vinski sadovi. Oprema vo 
vinarskata vizba. Surovina za proizvodstvo na vino, hemiski i senzorni karakteristiki. Alkoholna 
fermentacija. Tehnologija za proizvodstvo na beli suvi vina. Tehnologija za proizvodstvo na rozovi suvi 
vina. Tehnologija za proizvodstvo na crveni suvi vina. Uloga na SO2 vo vinarstvoto. Malolakti~ka 
fermentacija. Zreewe na vinoto. Hemiska sodr`ina na vinata. Dorabotka na vinoto, bistrewe, 
filtrirawe, stabilizacija, tipizirawe. Polnewe vo {iшiwa. Proizvodstvo na specijalni tipovi vina. 

Bolesti i mani na vinata. Senzorno ocenuvawe na vinata. Zakonski regulativi. Оксигенизатори. Употреба 
на енолошки средства. Зреење во инертни садови.  Употреба на дрво при зреењето. Употреба на греење и 
ладење при финализирање на вината. Бистрење и бистрила. Филтрирање и материјали за филтрирање. 
Карбонска и ладна мацерација, различни методи на мацерација и ферментација, методи за конзервирање на 
боја и ароми, методи за зреење на виното, финализирање на вината, чување на вината. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Zoecklein B.W., Fugelsang 
K.C., Gump B.H., Nury F.S. 

Wine analysis and 
production 

New York, Chapman 
& Hall 

1994  

2. P. Ribereau-Gayon, D. 
Dubourdieu, B. Doneche, A. 
Lonvaud.  

Handbook of Enology 
- Volume 1: The 
Microbiology of Wine 
and Vinifications 

ISBN-10: 
0470010347 
ISBN-13: 978-
0470010341 

2006. 

3. P. Ribereau-Gayon, Y. 
Glories, A. Maujean, D. 
Dubourdieu.  

Handbook of Enology 
- Volume 2: 
Stabilization and 
Treatments.  

ISBN-10: 
0471973637 
ISBN-13: 978-
0471973638 

2006.   

4. Драган Настев  Технологија на 
виното  

 1984 

22.1 

     
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.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ВИНАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
Кредити 

6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р КРУМ БОШКОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од општо лозарство 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување познавања и компетенции во примена и усовршување на методите за проучување и 
определување на технологиите за производство на алкохолните пијалоци.  

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед, Економско и стопанско значење на производството на алкохолни пијалаци. Дестилерии. Избор на 
дестилациони апарати и неопходна опрема. Суровина за производство на алкохолни пијалаци, грозје, 
овошје, поледелски производи. Производство на суровина за дестилирање. Дестилација, хемиски и физички 
промени при дестилирањето. Технологија за производство на алкохолни пијалаци од грозје. Технологија за 
производство на алкохолни пијалаци од овошје. Технологија за производство на алкохолни пијалаци од 
поледелски култури. Технологија за производство на специјални алкохолни пијалаци. Финализација на 
алкохолните пијалаци.  . Хемиски состав на алкохолните пијалаци. Сензорно оценување на алкохолните 
пијалаци. Законска регулатива во врска со алкохолните пијалаци. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Nikićević, N., Tešević, V:  
 

Jaka alkoholna pića – 
analitika i praksa 
(udžbenik), 

 
Београд 

 
2008 

2. Драган Настев  Технологија на 
виното  

 1984 

3. Zoecklein B.W., Fugelsang 
K.C., Gump B.H., Nury F.S. 

Wine analysis and 
production 

New York, Chapman 
& Hall 

1994  

     

22.1 

     
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.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет СЕНЗОРСКО ОЦЕНУВАЊЕ НА ВИНОТО 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ВИНАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ ПЕТКОВ 
ПРОФ. Д-Р ЗВОНИМИР БОЖИНОВИЌ 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од општо лозарство 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување познавања и компетенции во примена и усовршување на методите за проучување и 
определување на сензорните карактеристики на виното. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Значење на сензорското оценување. Поделба на вината според категории. Сензорни карактеристики 
на белите вина. Сензорни карактеристики на црвените вина. Сензорни карактеристики на специјалните 
вина. Хемиски состав на вината. Сензорни карактеристики на одделни компоненти на виното. Методи за 
оценување на виното. Услови за оценување на виното. Законска регулатива на Република Македонија. 
Законска регулатива на OIV. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 22. 

22.1 Задолжителна литература 



 

Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Zoecklein B.W., Fugelsang 
K.C., Gump B.H., Nury F.S. 

Wine analysis and 
production 

New York, Chapman 
& Hall 

1994  

2. P. Ribereau-Gayon, D. 
Dubourdieu, B. Doneche, A. 
Lonvaud.  

Handbook of Enology 
- Volume 1: The 
Microbiology of Wine 
and Vinifications 

ISBN-10: 
0470010347 
ISBN-13: 978-
0470010341 

2006. 

3. P. Ribereau-Gayon, Y. 
Glories, A. Maujean, D. 
Dubourdieu.  

Handbook of Enology 
- Volume 2: 
Stabilization and 
Treatments.  

ISBN-10: 
0471973637 
ISBN-13: 978-
0471973638 

2006.   

4. Драган Настев  Технологија на 
виното  

 1984 

     
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.     
4.     

22.2 

5.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ОПРЕМУВАЊЕ НА ВИНАРСКИ ВИЗБИ 
2. Код  

3. Студиска програма РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ВИНАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ ПЕТКОВ 
ПРОФ. Д-Р ЗВОНИМИР БОЖИНОВИЌ 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од општо лозарство 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување познавања и компетенции во примена и усовршување на методите за проучување и 
определување на опремувањето на винарските визби. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Историјат на опремувањето на винарските визби. Дефиниција за модерна визба. Градежен објект. 
Инфраструктура. Опрема за примарна преработка на грозјето. Цистерни. Опрема за ферментација на 
виното. Опрема за филтрација на виното. Пумпи. Опрема за стабилизација на виното. Опрема за 
флаширање на виното. Пакување на флашираното вино. Услови за чување на флашираното вино. 
Транспорт. Енолошки средства. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 22. 

22.1 Задолжителна литература 



 

Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Zoecklein B.W., Fugelsang 
K.C., Gump B.H., Nury F.S. 

Wine analysis and 
production 

New York, Chapman 
& Hall 

1994  

2. P. Ribereau-Gayon, D. 
Dubourdieu, B. Doneche, A. 
Lonvaud.  

Handbook of Enology 
- Volume 1: The 
Microbiology of Wine 
and Vinifications 

ISBN-10: 
0470010347 
ISBN-13: 978-
0470010341 

2006. 

3. P. Ribereau-Gayon, Y. 
Glories, A. Maujean, D. 
Dubourdieu.  

Handbook of Enology 
- Volume 2: 
Stabilization and 
Treatments.  

ISBN-10: 
0471973637 
ISBN-13: 978-
0471973638 

2006.   

4. Драган Настев  Технологија на 
виното  

 1984 

     
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.     
4.     
5.     

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет КВАЛИТЕТНИ СВОЈСТВА НА СУРОВИНАТА 
2. Код  

3. Студиска програма 
РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛНИ 
ПИЈАЛОЦИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
Кредити 6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ПЕТАР ХРИСТОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од општо лозарство. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување познавања и компетенции на студентите со квалитетните својства на грозјето. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Место. Значење и улога на лозарството. Класификација на сортите (според географска припадност, 
време на зреење и стопанска вредност). Ампелографски шеми за опис на видовите и сортите. Ботанички 
опис, агробиолошки карактеристики, технолошки карактеристики. Ампелографски опис по CODE систем. 
Трпезни сорти. Сорти кои обезбедуваат суровина за производство на бели вина. Сорти кои обезбедуваат 
суровина за производство на црвени вина. Директно родни хибриди. Квалитет на грозјето. Динамика на 
зреење. Утврдување на зрелоста на грозјето. Берба.  

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. З. Божиновиќ,  
 

Ампелографија  Академик, Скопје,  

2. П.Христов,  Општо лозараство. Скопје.  
3. P. Ribereau-Gayon, D. 

Dubourdieu, B. Doneche, A. 
Lonvaud.  

Handbook of Enology 
- Volume 1: The 
Microbiology of Wine 
and Vinifications 

ISBN-10: 
0470010347 
ISBN-13: 978-
0470010341 

2006. 22.1 

4. P. Ribereau-Gayon, Y. 
Glories, A. Maujean, D. 
Dubourdieu.  

Handbook of Enology 
- Volume 2: 
Stabilization and 
Treatments.  

ISBN-10: 
0471973637 
ISBN-13: 978-
0471973638 

2006.   

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. Драган Настев  Технологија на 
виното  

 1984 

4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ФЕРМЕНТАЦИЈА НА СУРОВИНАТА 
2. Код  

3. Студиска програма 
РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛНИ 
ПИЈАЛОЦИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
Кредити 6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ ПЕТКОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Положени испити од задолжителните предмети 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување познавања и компетенции во примена и усовршување на методите за проучување и 
определување за основните и посебните технологии при ферментацијата. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Класификација на алкохолните пијалоци според суровината. Ферментација на грозје. Ферментација 
на јаболчесто и јагодесто овошје. Ферментација на коскесто овошје. Ферментација на јаболчесто овошје. 
Ферментација на суптропски и тропски овошја. Ферментација на поледелски производи: жита, компир, 
шеќерна трска, шеќерна репа.  

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 

22. 
22.1 

Ред.  Автор Наслов Издавач Година 



 

број   
1. Zoecklein B.W., Fugelsang 

K.C., Gump B.H., Nury F.S. 
Wine analysis and 
production 

New York, Chapman 
& Hall 

1994  

2. P. Ribereau-Gayon, D. 
Dubourdieu, B. Doneche, A. 
Lonvaud.  

Handbook of Enology 
- Volume 1: The 
Microbiology of Wine 
and Vinifications 

ISBN-10: 
0470010347 
ISBN-13: 978-
0470010341 

2006. 

3. P. Ribereau-Gayon, Y. 
Glories, A. Maujean, D. 
Dubourdieu.  

Handbook of Enology 
- Volume 2: 
Stabilization and 
Treatments.  

ISBN-10: 
0471973637 
ISBN-13: 978-
0471973638 

2006.   

4. Драган Настев  Технологија на 
виното  

 1984 

     
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.     
4.     
5.     

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ОВОШНИ И ЖИТНИ АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ 
2. Код  

3. Студиска програма 
РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛНИ 
ПИЈАЛОЦИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
Кредити 6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р КРУМ БОШКОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од ферментација и дестилација 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување познавања и компетенции во примена и усовршување на методите за проучување и 
определување за основните и посебните технологии за производство на овошни и житни алкохолни 
пијалоци.  

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Економско и стопанско значење на производство на овошните и житни алкохолни пијалоци. 
Дестилерии. Избор на дестилациони апарати и неопходна опрема. Суровина, нивни хемиски и сензорни 
карактеристики. Производство на материјал за дестилирање. Дестилација, хемиски и физички промени при 
дестилрањето. Технологија за производство на алкохолни пијалоци од овошје. Технологија за производство 
на алкохолни пијалоци од поледелски култури. Технологија за производство на на специјални алкохолни 
пијалоци. Финализација на алкохолните пијалоци. Хемиски состав на алкохолните пијалоци. Сензорно 
оценување на овошните и житните алкохолните пијалоци. Проектирање на дестилерии. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови  бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  бодови 

17. 

17.3 Активност и учество  бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Zoecklein B.W., Fugelsang 
K.C., Gump B.H., Nury F.S. 

Wine analysis and 
production 

New York, Chapman 
& Hall 

1994  

2. P. Ribereau-Gayon, D. 
Dubourdieu, B. Doneche, A. 
Lonvaud.  

Handbook of Enology 
- Volume 1: The 
Microbiology of Wine 
and Vinifications 

ISBN-10: 
0470010347 
ISBN-13: 978-
0470010341 

2006. 

3. P. Ribereau-Gayon, Y. 
Glories, A. Maujean, D. 
Dubourdieu.  

Handbook of Enology 
- Volume 2: 
Stabilization and 
Treatments.  

ISBN-10: 
0471973637 
ISBN-13: 978-
0471973638 

2006.   

4. Nikićević, N., Tešević, V:  
 

Jaka alkoholna pića – 
analitika i praksa 
(udžbenik), 

 
Београд 

 
2008 

22.1 

5. Maltabar, V.M., Fertman G.I., Tehnologija konjaka  1971 
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. Драган Настев  Технологија на 
виното  

 1984 

4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ОБРАБОТКА НА СУРОВИНАТА ЗА ДЕСТИЛАЦИЈА 
2. Код  

3. Студиска програма 
РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛНИ 
ПИЈАЛОЦИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
Кредити 6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р КРУМ БОШКОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од ферментација и дестилација 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување познавања и компетенции во примена и усовршување на методите за проучување и 
определување за основните и посебните технологии за обработка на суровината за дестилација.  

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Економско и стопанско значење на производство на овошните и житни алкохолни пијалоци. 
Дестилерии. Избор на дестилациони апарати и неопходна опрема. Ферментација. Суровина, нивни хемиски и 
сензорни карактеристики. Производство на материјал за дестилација на различни типови ракии и жестоки 
алкохолни пијалоци. Дестилација. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 

22. 
22.1 

Ред.  Автор Наслов Издавач Година 



 

број   
1. Zoecklein B.W., Fugelsang 

K.C., Gump B.H., Nury F.S. 
Wine analysis and 
production 

New York, Chapman 
& Hall 

1994  

2. P. Ribereau-Gayon, D. 
Dubourdieu, B. Doneche, A. 
Lonvaud.  

Handbook of Enology 
- Volume 1: The 
Microbiology of Wine 
and Vinifications 

ISBN-10: 
0470010347 
ISBN-13: 978-
0470010341 

2006. 

3. P. Ribereau-Gayon, Y. 
Glories, A. Maujean, D. 
Dubourdieu.  

Handbook of Enology 
- Volume 2: 
Stabilization and 
Treatments.  

ISBN-10: 
0471973637 
ISBN-13: 978-
0471973638 

2006.   

4. Nikićević, N., Tešević, V:  
 

Jaka alkoholna pića – 
analitika i praksa 
(udžbenik), 

 
Београд 

 
2008 

5. Maltabar, V.M., Fertman G.I., Tehnologija konjaka  1971 
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. Драган Настев  Технологија на 
виното  

 1984 

4.     
5.     

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТЕХНОЛОШКА МИКРОБИОЛОГИЈА-ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  

3. Студиска програма 
РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ВИНАРСКО ПРОИЗВОДСТВО, 
ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЈУГОСЛАВ ЗИБЕРОСКИ 
ПРОФ. Д-Р ОЛГА НАЈДЕНОСКА 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од микробиологија, хемија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентите ќе се стекнат со знаења од доменот на улогата на микроорганизмите во производството на 
примарните земјоделски производи и преработки од растително и анимално потекло. Ќе се стекнат со 
знањеа за примената на чисти култури – микроорганизми во производството на квалитетни производи од 
растително и анимално потекло и начините на нивна контрола. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Улога на микроорганизмите во технолошките процеси. Улога на стартер културите и нивно производство. 
Микроорганизми на: жита, брашно, леб и тестенини. Примена на чисти култури за квалитетни производи од 
брашно и друго. Микроорганизмите како епифитна микрофлора на овошјето, градинарските производи и 
зеленчуците. Примена на стартер култури во конзервната индустрија (во производство на сокови, вино и 
конзервирани градинарски и зеленчукови производи). Микроорганизми во безалкохолните и алкохолните 
пијалаци. Примена на стартер култури во производството на млечни производи (јогурт, кисело млеко, 
сирење, кашкавал, мајонез, маргарин, путер и др.). Микроорганизми во месото и производите од месо. 
Примена на чисти култури при производство на производи од месо. Микроорганизми кај рибите и 
конзервите од риби. Микроорганизми при производство и чување на јајца. Патогени микроорганизми во 
храната: инфекција, труење и др. Микробиолошка контрола на квалитетот на земјоделските производи.  

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Ðukić A.D., Jemcev T.V.  Mikrobiološka 
biotehnologija. 

Dereta, Beograd. 2007 

2. Зибероски Ј.  
 

Земјоделска 
микробиологија. 

Табернакул, Скопје. 2007 

3. 3. Мицев Н., Бубалов М.  Земјоделска 
микробиологија. 

Универзитетска 
печатница, Скопје. 

1993 

22.1 

     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     

22. 

22.2 

2.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

3. Студиска програма 
РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛНИ 
ПИЈАЛОЦИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
Кредити 6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ ПЕТКОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Положен испит од предметот ферментација на суровината.  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување познавања и компетенции во примена и усовршување на методите за проучување и 
определување за основните и посебните технологии на дестилација. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Физичко хемиски процеси во текот на дестилацијата. Ректификација. Динамика на преминување на 
испарливите состојки во дестилатот. Хемиски промени при дестилацијата. Апарати за дестилација, 
дисконтинуирани, конинуирани. Градба и функционирање на дестилационите апарати. Водење на текот на 
дестилацијата. Контрола на квалитетот на дестилатот. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 

22. 
22.1 

Ред.  Автор Наслов Издавач Година 



 

број   
1. Zoecklein B.W., Fugelsang 

K.C., Gump B.H., Nury F.S. 
Wine analysis and 
production 

New York, Chapman 
& Hall 

1994  

2. P. Ribereau-Gayon, D. 
Dubourdieu, B. Doneche, A. 
Lonvaud.  

Handbook of Enology 
- Volume 1: The 
Microbiology of Wine 
and Vinifications 

ISBN-10: 
0470010347 
ISBN-13: 978-
0470010341 

2006. 

3. P. Ribereau-Gayon, Y. 
Glories, A. Maujean, D. 
Dubourdieu.  

Handbook of Enology 
- Volume 2: 
Stabilization and 
Treatments.  

ISBN-10: 
0471973637 
ISBN-13: 978-
0471973638 

2006.   

4. Nikićević, N., Tešević, V:  
 

Jaka alkoholna pića – 
analitika i praksa 
(udžbenik), 

 
Београд 

 
2008 

5.     
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. Драган Настев  Технологија на 
виното  

 1984 

4.     
5.     

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет АНАЛИТИЧКО СЕНЗОРСКИ СВОЈСТВА  
НА АЛКОХОЛНИТЕ ПИЈАЛОЦИ 

2. Код  

3. Студиска програма 
РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛНИ 
ПИЈАЛОЦИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
Кредити 

6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ ПЕТКОВ 
ПРОФ. Д-Р ЗВОНИМИР БОЖИНОВИЌ 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од ферментација и дестилација 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување познавања и компетенции во примена и усовршување на методите за проучување и 
определување за основните и посебните техники на сензорно оценување на алкохолните пијалоци.  

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Значење на сензорското оценување. Поделба на алкохолните пијалоци според категории. Сензорни 
карактеристики на гроздовите ракии. Сензорни карактеристики на овошните ракии. Сензорни 
карактеристики на житните алкохолни пијалоци. Хемиски состав на алкохолните пијалоци. Сензорни 
карактеристики на одделни компоненти на алкохолните пијалоци. Методи за оценување на алкохолните 
пијалоци. Услови за оценување на алкохолните пијалоци. Законска регулатива на Република Македонија. 
Законска регулатива на OIV кои се однесуваат на алкохолните пијалоци 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Zoecklein B.W., Fugelsang 
K.C., Gump B.H., Nury F.S. 

Wine analysis and 
production 

New York, Chapman 
& Hall 

1994  

2. P. Ribereau-Gayon, D. 
Dubourdieu, B. Doneche, A. 
Lonvaud.  

Handbook of Enology 
- Volume 1: The 
Microbiology of Wine 
and Vinifications 

ISBN-10: 
0470010347 
ISBN-13: 978-
0470010341 

2006. 

3. P. Ribereau-Gayon, Y. 
Glories, A. Maujean, D. 
Dubourdieu.  

Handbook of Enology 
- Volume 2: 
Stabilization and 
Treatments.  

ISBN-10: 
0471973637 
ISBN-13: 978-
0471973638 

2006.   

4. Nikićević, N., Tešević, V:  
 

Jaka alkoholna pića – 
analitika i praksa 
(udžbenik), 

 
Београд 

 
2008 

22.1 

5.     
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. Драган Настев  Технологија на 
виното  

 1984 

4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ЗРЕЕЊЕ НА ДЕСТИЛАТИТЕ 
2. Код  

3. Студиска програма 
РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛНИ 
ПИЈАЛОЦИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
Кредити 6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р КРУМ БОШКОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од ферментација и дестилација 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување познавања и компетенции во примена и усовршување на методите за проучување и 
определување за основните и посебните технологии за зреење на дестилатите.  

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Економско и стопанско значење на производство на алкохолни пијалоци. Суровина, нивни хемиски и 
сензорни карактеристики. Производство на материјал за дестилирање. Хемиски состав на алкохолните 
пијалоци. Избор на материјали за изработка на дрвени буриња. Производство и обработка на дрвените 
буриња. Хемиски и сензорни промени на дестилатите за време на зреењето. Забрзано зреење на 
дестилатите. Финализација на зрелите дестилати. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 22. 

22.1 Задолжителна литература 



 

Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Zoecklein B.W., Fugelsang 
K.C., Gump B.H., Nury F.S. 

Wine analysis and 
production 

New York, Chapman 
& Hall 

1994  

2. P. Ribereau-Gayon, D. 
Dubourdieu, B. Doneche, A. 
Lonvaud.  

Handbook of Enology 
- Volume 1: The 
Microbiology of Wine 
and Vinifications 

ISBN-10: 
0470010347 
ISBN-13: 978-
0470010341 

2006. 

3. P. Ribereau-Gayon, Y. 
Glories, A. Maujean, D. 
Dubourdieu.  

Handbook of Enology 
- Volume 2: 
Stabilization and 
Treatments.  

ISBN-10: 
0471973637 
ISBN-13: 978-
0471973638 

2006.   

4. Nikićević, N., Tešević, V:  
 

Jaka alkoholna pića – 
analitika i praksa 
(udžbenik), 

 
Београд 

 
2008 

5. Maltabar, V.M., Fertman G.I., Tehnologija konjaka  1971 
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. Драган Настев  Технологија на 
виното  

 1984 

4.     
5.     

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ГРОЗДОВИ АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ 
2. Код  

3. Студиска програма 
РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  
МОДУЛ: ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛНИ 
ПИЈАЛОЦИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
Кредити 6 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ ПЕТКОВ 
ПРОФ. Д-Р ЗВОНИМИР БОЖИНОВИЌ 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од ферментација и дестилација 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување познавања и компетенции во примена и усовршување на методите за проучување и 
определување за основните и посебните техники на суровината, преработката, дестилацијата и 
финализација на гроздовите ракии.  

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Економско и стопанско значење на производството на гроздови алкохолни пијалоци. Дестилерии. 
Избор на дестилациони апарати и неопходна опрема за производство. Суровини за производство на 
алкохолни пијалоци од грозје, нивни хемиски и сензорни карактеристики. Производство на материјал за 
дестилирање. Технологија за производство на алкохолни пијалоци од грозје. Хемиска содржина на 
алкохолните пијалоци. Сензорни карактеристики на гроздови алкохолните пијалоци. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Zoecklein B.W., Fugelsang 
K.C., Gump B.H., Nury F.S. 

Wine analysis and 
production 

New York, Chapman & 
Hall 

1994  

2. P. Ribereau-Gayon, D. 
Dubourdieu, B. Doneche, A. 
Lonvaud.  

Handbook of Enology 
- Volume 1: The 
Microbiology of Wine 
and Vinifications 

ISBN-10: 0470010347 
ISBN-13: 978-
0470010341 

2006. 

3. P. Ribereau-Gayon, Y. 
Glories, A. Maujean, D. 
Dubourdieu.  

Handbook of Enology 
- Volume 2: 
Stabilization and 
Treatments.  

ISBN-10: 0471973637 
ISBN-13: 978-
0471973638 

2006.   

4. Nikićević, N., Tešević, V:  
 

Jaka alkoholna pića – 
analitika i praksa 
(udžbenik), 

 
Београд 

 
2008 

22.1 

5.     
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. Драган Настев  Технологија на 
виното  

 1984 

4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ZEMJODELSKA ЕНТОМОЛОГИЈА I ZOOLOGIJA       
2. Код  

3. Студиска програма 

РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛИ: ПОЛЕДЕЛСТВО, ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО, 
ОВОШТАРСТВО, ЛОЗАРСТВО, ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА НА 
РАСТЕНИЈАТА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
Кредити 4 

8. Наставник 
Prof. d-r Stanislava Lazarevska,  
Prof. d-r Mile Postolovski 

9. Предуслови за запишување на предметот Предзнаење од ентомологија, биологија, зоологија, екологија  
пристап до интернет и стручно-научни списанија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):       
- стекнување на знаење за систематика инсектите, детерминација на инсектите, познавање на биологијата 
на инсектите, местото на инсектите во биоценозите и агробиоценозите,  ентомоценозата на економските 
значајни култури во Р Македонија,  
- стекнување на знаење за pajacite, познавање на биологијата i шtetnosta на ekonomski zna~ajnite vidovi 
pajaci na ekonomski zna`ajnite kulturi vo R Makedonija 

- стекнување на знаење за nematodite, познавање на биологијата i шtetnosta на ekonomski zna~ajnite 
vidovi nematode na ekonomski zna`ajnite kulturi vo R Makedonija 

- стекнување на знаење за glodarite, nivnata biologija i шtetnost vo zemjodelskoto proizvodstvo vo R 
Makedonija 
- стекнување на знаење за pticite, nivnata biologija i шtetnost vo zemjodelskoto proizvodstvo vo R 
Makedonija 
- стекнување на знаење за pol`avite, nivnata biologija i шtetnost vo zemjodelskoto proizvodstvo vo R 
Makedonija 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Основи на применета земјоделска зоологија 

- Организација на живата материја 
- Анимална физиологија  
- Репродукција и развој 
- Етологија и екологија (однесување, социетети, симбиози, миграции, комуникациски системи, популации, 
заедници и екосистеми, динамика на популации, геонеми и хабитати, зоогеографски ареали, контрола на 
популации) 
- Морфологија, биологија и етологија (животен циклус и репродукција), екологија (динамика на популација, 
влијание на абиотски и биотски фактори на популациите), мониторинг на полжави, глодари, стаорци и 
штети на културните растенија, зелените ареали и синантропски средини 
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 
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; 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  
Таксономија - Акарологија 
Морфологија, биологија и етологија (животна историја и репродукција), 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 (животна историја и репродукција), екологија (динамика на популација, 
влијание на абиотските и биотските фактори на популациите) на природните непријатели најзначајните 
фитофагни пајаци 
Таксономија - Нематологија 
Морфологија, биологија и етологија (животна историја и репродукција), 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 
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 фитофагните инсекти, пајаци и нематоди на база на нивната морфологија и 
индуцираните  симптоми на нивните растениај домаќини 
- Идентификација на природните непријатели на фитофагните инсекти, пајаци и нематоди на база на 
нивната морфологија 
- Биолошки, биохемиски и молекуларни техники за дијагноза на фитофагните организми и нивните 
природни непријатели  

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 (4+2) 

15. Форми на наставните  
активности 15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 



 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 70 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. 
Н. Танасијевиќ, Д. Симова-
Тошиќ. Е. Анчев 

Земјоделска 
ентомологија 

Univerzitet “Kiril i 
Metodij”, Skopje 

1985 

2. Н. Танасијевиќ, Д. Симова-
Тошиќ.  

Posebna entomologija I 
i II 

Beograd 1985 

3. Lea Schmidt Tablice za 
determinaciju insekata 

Sveuciliste u Zagrebu 1970 

4. 
Maceljski  Milan Poljoprivredna 

Entomologija 
Zrinski, Zagreb 1999 

22.1 

5. Maceljski Milan, Igrc-Barcic 
Jasminka  

Entomologija Zrinski, Zagreb 1991 

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

USA 2000 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. N. Gjukic. S. Maletin Poljoprivredna zoologija 
sa ekologijom 

Novi Sad 1998 

2. Jervis and Kidd Insect Natural Enemies Chapman &Hall 1996 

3. Malais M.H., Ravensberg W.J. Knowing and 
Recognizing 

ISBN 9005439126-X  

4. Teng P.S. Crop Loss Assessment 
and Pest Management 

ISBN 089054-079-9  

22. 

22.2 

5. 

Стручни списанија и 
публикации од областа на 
entomologija i za{tita na 
rastenija  

Za{tita na rastenija, 
Biqna za{tita, Za{tita 
biqa, Biqni lekar, 
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 ZEMJODELSKA FITOPATOLOGIJA       

2. Код  

3. Студиска програма 

РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛИ: ПОЛЕДЕЛСТВО, ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО, 
ОВОШТАРСТВО, ЛОЗАРСТВО, ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА НА 
РАСТЕНИЈАТА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник 
Prof. d-r Rade Rusevski,  
Doc. d-r Biljana Kuzmanovska 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Познавања од: ботаника, растително производство со 
агротехника, генетика, физиологија и исхрана на растенија, 
фитопатологија, ентомологија, фитофармација. 

10. 

Проширени познавања врзани за причинителите на заболувања на растенијата од групата на: еукариоти 
(псеудо габи и вистински габи), прокариоти (бактерии, фитоплазми, спироплазми, актиномицети, рикеции), 
вируси и др. Предметот ќе овозможи детални сознанија во однос на епидемиологијата, патогенезата, 
морфолошките и др. одбележја на патогените, како и проектирање на мерки за заштита на растенијата. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Општа Фитопатологија 
- 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 
Фитопатологија Микологија 
- 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, - -  
- 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. 
Фитопатологија Бактерологија 

- 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  
Растителни 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 
Aбиотски болести 

- Болести предизвикани од абиотски фактори (пореметувања заради исхраната, стресови во `ивотната 
средина, загадување на воздухот, токсичност на пестицидите, химери) 
Физиопатологија и интеракција растение-патоген 
- Типови на растителни болести, нивен развоен циклус, морфолошки промени кај заболените растенија 
- Цитолошки, морфолошки, биохемиски, физиолошки и генетски алтерации индуцирани од патогените кај 
растенијата домаќини 
- Ефекти од патогенот на растителната физиолошка функција 
 (фотосинтеза, транслокација на вода и хранливите материи, респирација, транспирација, пренос, 
растителен раст, репродукција) 
- Одбранбени механизми на растенијата кон болестите 
- Стратегии од патогените за напад на растенијата (ензими, микробиолошки токсини, егзополисахариди, 
регулатори на пораст, плазмиди, супресори на растителната отпорност) 
- Сигнал-молекули продуцирани од патогените и/или растенијата домаќини за време на патогенезата 
Дијагноза и применета биотехнологија  
- Мониторинг и процедури за земање примероци во растителната патологија 
- Дијагнози на база на симптоми 
- Традиционални дијагностички техники (припрема на примероци, изолација од растителни органи, семе, 
луковици, кртоли и почва; изолација на вештачки медиум, селективни и семи-селективни медиуми, , 
проценка на патогенитетот; идентификација на растителниот патоген на база на морфолошки 
карактеристики)  
- Биолошки, биохемиски, серолошки и молекуларни техники за дијагноза на растителните патогени и 
микотоксичните габи 
- Главни биотехнички апликации во фитопатологијата со посебен осврт на отпорноста на болестите 
(хиперсензитивност, SAR, растителни тела, трансфер на гени, GMOприменети во биолошка контрола) 
Микотоксини 
- Хемиски и биолошки карактеристики на микотоксините 
- Микотоксични габи 
- Детериорација (расипување) на храната и добиточната храна и контаминација со микотоксини 
- Превентивни и контролни мерки 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

17. Начин на оценување 



 

17.1 Тестови 70 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 
17.3 Активност и учество 20 бодови 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. 
Pej~inovski, F., Mitrev, S.  Земјоделска 

fitopatologija – 1 
del 

Универзитет “Гоце 
Делчев” – Штип 

2007 

2. 
Pej~inovski, F.  Zemjodelska 

fitopatologija 
Univerzitet “Sv. 
Kiril i Metodij” 
Skopje 

1985 

3. Josifovic, M. Poljoprivredna 
fitopatologija 

Naucna knjiga 
Beograd 

1964 

4. 

Sutic, D.  Biljni virusi – opst del Универзиитет у 
Београду, 
Пољопривредни 
факултет 

1994 

22.1 

5. 
Sutic, D. Viroze biljaka – 

specijalen del 
Институ за заштиту 
биља и животне 
средине, Београд 

1995 

 6. Mattews, R., E., F.  Plant virology Elsevier Academic press 1970 

 7. 

Krstic, Branka, Tosic, M.,  Biljni virusi, neke 
osobine i dijagnostika – 
praktikum 

Универзитет у 
Београду, 
Пољопривредни 
факултет 

1994 

 8. 

Ivanovic, M. Pseudomikoze i mikoze 
biljaka 

Универзитет у 
Београду, 
Пољопривредни 
факултет 

2002 

 9. 

Ivanovic, M.  Mikoze biljaka Универзитет у 
Београду, 
Пољопривредни 
факултет 

1992 

 10. 
Pejcinovski, F., Mitrev, S.   Zemjodelska 

fitopatologija - 
specijalen del 

Универзитет “Гоце 
Делчев” – Штип 

2009 

 11. Arsenievic, M.  Bakterioze biljaka “Научна књига” – 
Београд 

1988 

 12. Arsenievic,M. Fitopatogene bakterije “Научна књига” – 
Београд 

1992 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1. 

Стручни списанија и 
публикации од областа на 
fitopatologija i zaшtita na 
rastenija  

Zaшtita na rastenija, 
Biqna zaшtita, 
Zaшtita biqa, Biqni 
lekar 

  



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ВИША ХЕРБОЛОГИЈА 
2. Код  

3. Студиска програма 

РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛИ: ПОЛЕДЕЛСТВО, ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО, 
ОВОШТАРСТВО, ЛОЗАРСТВО, ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА НА 
РАСТЕНИЈАТА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник  ДОЦ.Д-Р ЗВОНКО ПАЦАНОСКИ 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Предзнаења од  ботаника, општо поледелство, хемија, 
хербологија, општа фитофармација 
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија (Weed 
Science, Weed Research,Weed Technology, Herbologia) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Воведување на студентите во теоретските и практичните 
познавања на општите својства на плевелите, мерките за борба против плевелите,  специфичните 
карактеристики на хербицидите, спектарот на делување на одделни активни материи, поважни 
токсиколошки особини и можности за примена и сузбивање на плевелите при нивна рационална примена 

11. 

Содржина на предметната програма: Поим и потекло на плевелите; Биолошки својства на плевелите; Начин 
на ширење на плевелите 
Штети од плевелите; Екологија на плевелите 
Класификација на плевелите 
Индиректни и директни мерки за борба против плевелите 
Хемиски мерки за борба против плевелите; Класификација на хербицидите 
Техника на примена на хербицидите; Методи за оценување на ефикасноста на хербицидите; Оценување на 
фитотоксичното дејствување на хербицидите 
Тест 
Сузбивање на плевелите во пченица, јачмен и ориз 
Сузбивање на плевелите во луцерка, еспарзета, детелина и жолт ѕвездан. Сузбивање на плевелите во лен и 
маслодајна репка 
Сузбивање на плевелите во пченка, пченка+грав, сирак и просо 
Сузбивање на плевелите во сончоглед, ш.репа, памук,тутун, бостан, компир, соја и кикирики 
Сузбивање на плевелите во градинарски култури (1) 
Сузбивање на плевелите во градинарски култури (2) 
Сузбивање на плевелите во лозови и овошни насади  
Тест 
Значење на хербицидите; Особини на хербициди; Формулации на хербицидите; Резистентност  кон 
хербицидите; Механизам на делување на хербицидите 
Однесување на хербицидите во почва, вода и воздух;  
Еколошки фактори од значење за примената на хербицидите 
Карбонски киселини и нивни деривати;  
Арилоксикарбонски киселини и нивни деривати; Амиди и Анилиди; Карбамиди 
Сулфонилуреи и имидазолинони; Карбамати; Дипиридини; Дизини и Триазини;  
Нитрофрноли, Нитроанилини и Нитродифенилетри;Бензонитрили, Фосфонати и  
Фосфини 
Тест 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 70 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Костов, Т. 
 

Хербологија 

Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј", 
Факултет за 
земјоделски науки и 
храна-Скопје 
 

2006 

2. Костов, Т. 
Општо поледелство 
со агроекологија 
(практикум) 

Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј"- 
Скопје 

1994 

3. Коиќ, М. Основи хербологије  1994 

4. Коиќ, М. Корови  1985 

22.1 

5. Јањиќ В. Хербициди Научна књига, 
Београд 

1985 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. Станковиќ, А. Фитофармација (I, 
II, III и IV дел)  1972 

2. Постоловски М. и др. 

Преглед на 
пестицидите 
регистрирани во 
Р.Македонија 

 2000 

22. 

22.2 

3. Јањиќ В Фитофармација  2005 
 



 

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

2. Код  

3. Студиска програма 

РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛИ: ПОЛЕДЕЛСТВО, ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО, 
ОВОШТАРСТВО, ЛОЗАРСТВО, ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА НА 
РАСТЕНИЈАТА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
Кредити 

4 

8. Наставник 
Prof. d-r Mile Postolovski,  
Пrof. d-r Qup~o Jankulovski 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Предзнаење од ентомологија, фитопатологија, хербологија, 
фитофармација, биологија, зоологија, екологија Пристап до интернет 
и стручно-научни списанија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):       
Стекнување на знаење за integralna zaшtita, celi i aktivnosti na integralnata zaшtita, preventivni i kurativni 
merki na integralnata zaшtita, ekonomski prag kako osnova za otpo~nuvawe na kurativnite merki, zaшtita na 
kulturite so integralniot na~in na zaшtita, bezbednost na hrana i zaшtita na `ivotnata sredina  

11. 

Содржина на предметната програма: 
Интегрална заштита, Биолошка контрола, Органско земјоделство  
Интегрална заштита (дефиниција, прописи, стандарди, етикетирање,  улога на квалитетна цертификација за 
земјоделски производ) 
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 за интегрална заштита погодна за животната средина усмерена кон најзначајните земјоделски култури на 
поле, во затворени простори и во синантропни средини 
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 
Растителна генетика 
– Ресурси на растителна генетика, потекло и еволуција на ПГР, центри на растително генетски диверзитет, самозаштита, 
собирање, конзервација и валоризација на гермплазма 
– Генетска структура на растителна популација, квалитативни и квантитативни опасности и селекциони критериуми 
– Методи на растително одгледување за самооплодување, cross-полинација и соматско  расплодни видови 
– Пристапи за зголемување на генетска варијацијаж 
– Одгледување за принос, квалитет и толерантност на биотски и абиотски стресови 
– Трансгена отпорност на болести и штетници 
- Тipovi i izvori na rastitelna otpornost na patogeni i {tetnici 
– Растение- патоген-ко-еволуција 
– Варијација во популацијата на патогенот и методи за управување со растителна отпорност 
– 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 60+30+90 = 180 часови (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 70 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. 
Н. Танасијевиќ, Д. Симова-
Тошиќ. Е. Анчев 

Земјоделска 
ентомологија 

Univerzitet “Kiril i 
Metodij”, Skopje 

1985 

2. Н. Танасијевиќ, Д. Симова-
Тошиќ.  

Posebna entomologija I 
i II 

Beograd 1985 

3. Maceljski  Milan Poljoprivredna 
Entomologija 

Zrinski, Zagreb 1999 

22.1 

4. Maceljski Milan, Igrc-Barcic 
Jasminka  

Entomologija Zrinski, Zagreb 1991 

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

USA 2000 

 6. N. Gjukic. S. Maletin Poljoprivredna zoologija 
sa ekologijom 

Novi Sad 1998 

 7. Jervis and Kidd Insect Natural Enemies Chapman &Hall 1996 

 8. Malais M.H., Ravensberg W.J. Knowing and 
Recognizing 

ISBN 9005439126-X  

 9. Teng P.S. Crop Loss Assessment 
and Pest Management 

ISBN 089054-079-9  

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1. 

Стручни списанија и 
публикации од областа на 
entomologija, fitopatologija, 
herbologija, fitofarmacija i 
zaшtitata na rastenijata  

Zaшtita na rastenija, 
Biqna zaшtita, 
Zaшtita biqa, Biqni 

lekar, Journal of the 
Applied Entomology, 
Bulletin EPPO/OEPP/ 
OILB /MOBB  и др. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТУДИСКА ПРОГРАМА 
 

АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

1. Наслов на наставниот предмет БИОХЕМИЈА СО МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА - ОДБРАНИ 
ПОГЛАВЈА 

2. Код  
3. Студиска програма AНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЗОРАН Т. ПОПОВСКИ  
ДОЦ. Д-Р БЛАГИЦА ДИМИТРИЕВСКА 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Пред да започнат со реализација на курсот, студентите треба 
да располагаат со елементарни предзнаења од хемија, 
биохемија, молекуларна биологија, генетика и селекција 
стекнати во рамките на соодветните додипломски студии од 
областа на биолошките и биотехничките науки. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Практични компетенции: 
- Организација на лабораторија  
- Употреба на апарати во биохемиска и лабораторија за молекуларна биологија  

Теоретски знаења: 
- Сознанија за специфичните биохемиски процеси кај животните  
- Сознанија за нарушувањата на биохемиските процеси кај животните  

Сознанија за организацијата на еукариотските гени и нивната експресија 

11. 

Содржина на предметната програма: 
-  Вовед во животинска хемија  
- Биохемија на крв 
- Биохемија на други телесни течности  
- Биохемија на варење  
- Биохемија на екскреција 
- Биохемија на респирација  
- Биохемија на репродукција  
- Биохемија на нервен и сензорен систем  
- Имунохемија  
- Еукариотски гени  
- Мутации 
- Наследни состојби  во метаболизмот  

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

13. Вкупен расположлив фонд на време 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 



 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 80 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 10 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Божидар Николиќ Биохемија  1985 

2. Александар Луткиќ Биокемија  1992 

3. С. Панов 
 

Основи на 
молекуларна 
биологија 

 2005 

4. D. Voet, J. Voet and C. Pratt 
Fundamentals Of 
Biochemistry: Life At 
Molecular Level 

 2005 

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

1. Наслов на наставниот предмет ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ-ОДБРАНИ 
ПОГЛАВЈА 

2. Код  
3. Студиска програма AНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р МЕТОДИЈА ТРАЈЧЕВ 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Базични предзнаења од анатомија, физиологија, репродукција, 
технологија на одгледување на фармските животни, системи 
за безбедност во примарното сточарско производство, 
здравствена заштита на животните. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):Стекнување познавања за патологијата на болестите, ветеринарната 
фармакологија, органските, одгледувачките, заразните и паразитарните болести на домашните животни, особено 
патологијата во интензивните системи на одгледување и нивната превентива, репродуктивните нарушувања и успешно 
менаџирање со здравствените проблеми на фармите за животни. Стекнување познавања за благосостојбата на 
животните и грижа за животните. Стекнување вештини за спроведување на неопходните зоотехнички и профилактички 
мерки во интензивното сточарско производство 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Основи на здравствениот менаџмент и благосостојбата на фармите за домашни животни  
Органски болести кои влијаат врз нарушување на благосостојбата (одбрани поглавја по видови на животни) 
Епидемиологија на заразните болести, нова здравствена стратегија и мерки за нивна контрола (одбрани поглавја по 
видови на животни). Епидемиологија на паразитарни болести (одбрани поглавја по видови на животни) 
Епидемиологија на габичните болести (одбрани поглавја по видови на животни). Ерадикација и мониторинг програма за 
болестите присутни на територијата на Република Македонија. Патологија и имунологија на репродукцијата и болести на 
млечната жлезда. Хигиена на исхраната (одбрани поглавја по видови на животни). Добра производна практика и Добра 
ветеринарна практика за зачувување на здравјето и благосостојбата на животните. Акционен план на Република 
Македонија за заштита на благосостојбата на животните. ЕУ регулативи за заштита на животните на фарма, за време на 
транспорт и при колење. Интернационална кодови за заштита на благосостојбата на животните. Мерки за благосостојба 
и хумано постапување со лабораториските животни (Однесување и етички аспекти на болката и страдањето на 
животните при истражувањата). Превентивни здравствени мерки при внатрешен и надворешен промет со животни, семе 
од животни, јајце-клетки и ембриони и производи од анимално потекло.Ветеринарно јавно здравство 

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

13. Вкупен расположлив фонд на време 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Antun Asaj Higijena na farmi i u 
okolišu 

Medicinska naklada, 
Zagreb 2003 

2. Маџиров Ж. Ветеринарство 
Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј" 
Скопје 

1987 

3. Маџиров Ж. 

Практикум по 
ветеринарство Второ 
преработено и 
дополнето издание 

Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј" 
Скопје 

1989 

4. Lončarevič A. 
Zdravstvena zaštita 
svinja u intenzivnom 
odgoju 

Beograd 1997 

5. Gjorgje Panjevič 
Zarazne bolesti 
životinja-virusne 
etiologije. 

Univerzitet u Beogradu, 
Fakultet veterinarske 
medicine 

1991 

6. Miroslava Lolin 
Zarazne bolesti 
životinja-bakterijske 
etiologije. 

Univerzitet u Beogradu, 
Fakultet veterinarske 
medicine 

1991 

7. Мицковски, Ѓ. 
Физиологија и 
патологија на 
репродукцијата 

Ветеринарен 
факултет, Скопје 

2000 

8. Поповски, К.И., К΄нчев Љ.Н..  Ендокринологија на 
репродукцијата 

Ветеринарен 
факултет, Скопје 

1998 

9. Williams, J. 
The complete textbook 
of animal health and 
welfare 

Elsevier Health Sciences 2009 

10. Fox, M.W. 

Laboratory animals 
husbandry: Ethology, 
Welfare and 
Experimental Variables 

State University of New 
York 

1986 

11. 
Закон за ветеринарно јавно 
здравство. "Сл весник на РМ" 
бр. 114/2007 

   

12. 
Закон за ветеринарно 
здравство. "Сл весник на РМ" 
бр. 113/2007 

   

22.1 

13. 

Закон за заштита и 
благосостојба на животните. 
"Сл весник на РМ" бр. 
113/2007. 

   

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

22. 

22.2 

1.     
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 
2. Код  
3. Студиска програма AНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ВЛАДО ВУКОВИЌ 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Предмети: Информатика или познавање на работа со 
компјутер (познавање на програмите на Misrosoft office 
package) и Методи на истражување и презентација; 
Познавање на основни статистички и инстражувачки термини; 
Информации поврзани со предзнаења за предметот на 
истражување во зависност од групата/подгрупата на 
постдипломски студии. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):Студентите по завршување на овој предмет треба да се бидат 
оспособени за научно истражување и интер-активна работа (учество во проекти тимски или самостојно, 
истражување, прибирање на податоците, основна анализа, толкување на резултатите, подготовка на научни 
и стручни трудови, нивно објавување и јавна презентација). 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед во научно-истражување. Историски развој на методите на научно-истражување. Основни поими на 
истражување во земјоделството. Истражувачка идеја, подготовка и план на научно-истражување. Појдовни 
хипотези на научно истражувањето. Методи на научно истражување во земјоделството. План за 
поставување на експеримент. Спроведување на експеримент. Прибирање на експериментални податоци. 
Анализа на прибраните податоци – основна статистичка обработка. Толкување на добиените резултати. 
Типови на документи – стручни и научни. Пребарување на стручна-научна литература. Користење на 
стручна-научна литература. Пишување на стручен труд (содржина, одделни делови, стил на пишување). 
Пишување на научен труд (содржина, одделни делови, стил на пишување). Цел на презентација. Содржина 
и структура на презентацијата. Презентациски помагала, користење на компјутерски програми, вештини на 
презентирање. Научни и стручни собири 

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. Ќе се практикуваат форуми, 
дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 69 (3x23) бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 11 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Bailey D.K. Methods of Social 
Research, 

Free press, London 1987 

2. Barić Stana i Car, M. 
Metodika znanstvenih 
istrazivanja u 
stočarstvu 

Zagreb 1972 

3. Borojević, S. 
Metodologija 
neksperimentalnog 
nučnog rada 

Novi Sad 1974 

4. Hadživuković, S. Statistički metodi Poljoprivredni fakultet, 
Novi Sad 

1991 

5. 

http://www.languages.ait.ac.th/
wur/content.htm: Writing Up 
Research, AIT Language Center's 
online research writing course, 
2009. 
 

   

6. Joe Wolfe, J. 
How to Write a PhD 
Thesis 

School of Physics, 
University of New South 
Wales, Sydney, 
Australia 

2006 

7. Kuba, L. – Koking, Dž. Metodologija izrade 
naučnog teksta 

Podgorica,CID, 2004 

8. 
Microfost office programs / 
manuals (Power Point, Word, 
Excel...) 

   

9. Pucujlić, M. Metodologija 
drustvenih nauka 

Savremena 
administracija, Beograd 

1982 

10. Ross, S. M. and Morrison, G. R. 

Experimental Research 
Methods, Handbook of 
Research for 
Educational 
Communications and 
Technology 

The University of 
Memphis &Wayne State 
University 

2004 

11. Šamić, M. 
 

Kako nastaje naučno 
djelo 

Svjetlost, Sarajevo 1988 

12. Snidikor, D. i Kohren, V. Statistički metodi Vuk Karadžić, Beograd 1971 

22.1 

13. 

www.psu.edu/dept/cew/WritingP
roposals.doc: Writing Thesis and 
Dissertation Proposals, The 
Graduate Writing Center of the 
Center for Excellence in Writing, 
2009. 

   

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

22. 

22.2 

1.     
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет БИОМЕТРИЈА 
2. Код  
3. Студиска програма AНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р СРЕТЕН АНДОНОВ 

9. Предуслови за запишување на предметот Математика, Статистика, Вовед во научно истражувачка 
работа 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со теоретските основи на статистичките методи и нивна употреба, како и развој на практични 
вештини на нивно секојдневно користење во експериментални цели и лабораториски практики. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Теорија на веројатност. Типови на дистрибуции и нивна примена во статистиката. Нормална и 
бинарна дистрибуција. Основни каркатиеристики на нормалната дистрибуција и тестирање на хипотези. 
Варијанса и коваријанса. Анализа на варијанса. Општо за регресија и корелација. Метод на рандомизирани 
блокови. Линеарни модели и нивна употреба во регресиската анализа. Оцена на регресиските коефициенти 
и нивна употреба. Нелинеарни модели и нивна примена. Непараметарски анализи. 

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. Ќе се практикуваат форуми, 
дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 

17.1 Тестови 40 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 40 бодови 
17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 22. 

22.1 Задолжителна литература 



 

Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Montgomery, D.C. 
Design and Analysis 
of Experiments. 6th 
Edition. 

Wiley 
ISBN 0-471-48735-X 

2005 

2. Sokal, R.R. Rohlf, F.J.  Biometry 
W.H.Freeman 
ISBN-10: 
0716724111 

1994 

3.     
4.     
5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет СПЕЦИЈАЛНО СТОЧАРСТВО – ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник 

ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР ЏАБИРСКИ, 
ПРОФ. Д-Р ВЛАДО ВУКОВИЌ,  
ПРОФ. Д-Р ЃОКО БУНЕВСКИ, 
ПРОФ. Д-Р ДРАГОСЛАВ КОЦЕВСКИ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Потребни се предходни познавања од предметите: Зоологија, 
Генетика, Општо сточарство, Применета исхрана на 
животните. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Знаења и вештини од современо производство на: говеда, овци, свињи, живина 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Биолошки својства на говедата  
Производни системи во говедарството 
Производни типови и раси говеда  
Технологија на одгледување на млечни раси говеда 
Технологија на одгледување на гојни раси говеда  
Биолошки својства на коњите 
Раси коњи 
Технологија на одгледување на коњи 
Биолошки својства на свињите 
Раси свињи 
Технологија на одгледување на свињи 
Биолошки својства на овците и козите 
Производни системи во овчарството и козарството 
Производни типови и раси овците и козите 
Технологија на одгледување на одделни производни типови овци 
Технологија на одгледување на одделни производни типови кози 
Состојба на живинарството и пазар на јајца и живинско месо во Р. Македонија 
Потекло, класификација и раси кокошки 
Биолошки карактеристики  
Репродукција на живината 
Инкубација 
Исхрана на живината  
Технологии на одгледување на јајценосна живина 
Технологии на одгледување на бројлерска живина 
Производи од живинарската индустрија  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15. Форми на наставните  
активности 15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 



 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 80 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество / бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Трајковски Т., Буневски Ѓ. Говедарство 
(учебник), Скопје 2006 

2. Буневски Ѓ. Практикум по 
говедарство 

Скопје 2009 

3. Трајковски Т., Буневски Ѓ. 
 

Коњарство 
(учебник), 

Скопје 2007 

4. Џабирски В. 

Овчарство и 
козарство 
(авторизирани 
предавања) 

Скопје 2008 

5. Нешовски П. Свињарство Скопје 1988 

6. Вуковиќ В. и Беличовски С. Свињарство, 
работни белешки 

Факултет за 
земјоделски науки и 
храна Скопје 

2004 

7. Коцевски Д. Живинарство 
работни белешки 

Факултет за 
земјоделски науки и 
храна, Скопје 

2008 

22.1 

8. Умелиќ В. Пчеларство Крагујевац 2006 
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ЖИВОТИНСКИ ГЕНОМИ 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЗОРАН Т. ПОПОВСКИ 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Пред да започнат со реализација на курсот, студентите треба 
да располагаат со елементарни предзнаења од молекуларна 
биологија, генетика и селекција стекнати во рамките на 
соодветните додипломски студии од областа на биолошките и 
биотехничките науки. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Практични компетенции: 

- Анализа на гени во животински геноми  
- Следење на еволуција на животинските геноми  
- Користење на маркери во истражувањето на животинските геноми  

Теоретски знаења: 
- Познавање на геномите на животните чие одгледување е комерцијализирано 

Примена на маркери во селекција на животните 

11. 

Содржина на предметната програма: 
-  Вовед во геномика  
- Еволуција на животинските геноми  
- Големина на животински геноми  
- Алатки за анализа на животинските геноми  
- Главни карактеристики на рибји геноми, птичји геноми и геноми кај некои цицачи (говедо, свиња, 

коњ, овца, коза куче, мачка.  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 80 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 10 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 18. Критериуми за оценување 

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

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ruvinsky, A., Graves J.A.M Mammalian  
genomics 

 2004 

2. Leopold J. Rechi Animal Genetics  2008 
3.     

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТЕХНИКИ НА ГЕНЕТСКО ИНЖЕНЕРСТВО 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ДОЦ. Д-Р БЛАГИЦА ДИМИТРИЕВСКА 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Пред да започнат со реализација на курсот, студентите треба 
да располагаат со елементарни предзнаења од генетика, и 
молекуларна биологија стекнати во рамките на соодветните 
додипломски студии од областа на биолошките и 
биотехничките науки. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Практични компетенции: 
- Манипулација со ДНК и РНК  
- Користење на апарати за работа со нуклеински киселини 

Теоретски знаења: 
- Примена на техниките на генетското инженерство во науката за животни 

Ризици од неконтролирано користење на техниките на рекомбинантната ДНК технологија 

11. 

Содржина на предметната програма: 
-Изолација и пурификација на ДНК и РНК 

- Изолација од различен материјал  
- Пристапи во пурификација  

-Квантификација на нуклеински киселини  
- спектрофотометриски  
- дензитометриски  

-Електрофореза на ДНК  
- Електрофореза на агарозен гел 
- Електрофореза на полиакриламиден гел 

-Амплификација на ДНК  
- PCR 
- Nested PCR 
- Multiplex PCR 
- Real-time PCR 

-Реверзна транскрипција 
-Дигестија  и лигирање  

- RFLP 
- AFLP 
- Спојување на ДНК фрагменти  

-Обележување 
- Радиоактивно обележување  
- Нерадиоактивно обележување  

-Хибридизација  
- Dot-blot 
- Southern-blot  

-Секвенционирање  
- Sanger-ов метод  

- ДНК секвенатор 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 80 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 10 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Desmond S.T. Nicholl An introduction to 
Genetic Engineering 

Studies Biology 1999 

2. Z.T. Popovski, B. Dimitrievska 
and K. Porcu 

Manual for 
application of DNA 
methods in livestock 
production 

 2002 

3.     
4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА – ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година /I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник 

ПРОФ. Д-Р ВЛАДО ВУКОВИЌ 
ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР ЏАБИРСКИ 
ПРОФ. Д-Р ЃОКО БУНЕВСКИ 
ПРОФ. Д-Р СРЕТЕН АНДОНОВ 
ПРОФ. Д-Р ХРИСУЛА КИПРИЈАНОВСКА 
ДОЦ. Д-Р КОЧО ПОРЧУ 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Потребни се предходни познавања од предметите: 
Математика, Анатомија на животни, Генетика, Општо 
сточарство, Зоологија, Биохемија, Физиологијата на животни, 
Молекуларна биологија на животинска клетка, Популациска 
генетика во сточарството, Основи на исхрана на животни, 
Селекција на домашни животни, Биолошка разновидност кај 
домашните животни, Свињарство, Говедарство, Овчарство, 
Козарство, Живинарство, Коњарство и Рибарство. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе стекнат напредни познавања за методите на селекција и облагородување на домашните 
животни. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед – избран специес 
Значење на селекцијата и облагородувањето на домашните животни – избран специес 
Генетика и облагородување на домашните животни – избран специес 
Особини на домашните животни – избран специес 
Особини на домашните животни – избран специес 
Генетски основи на облагородувањето на животните – избран специес 
Варијабилност. Извор на генетската варијабилност – избран специес 
Особина, генотип, надворешна средина, фенотип, Интеракции – избран специес 
Херитабилитет и повторливост – избран специес 
Фенотипска, гентска и корелација на надворешната средина – избран специес 
Одгледувачки правци; Поим и структура на расите, линиите и хибридите – избран специес 
Одгледување во сродство – Инбридинг; Крстосување и хетерозис – избран специес 
Приплодна вреност; Примена на современите методи за оценка на приплодната вредност – избран специес 
Основни принципи и ефекти на селекцијата – избран специес 
Селекциски методи – избран специес 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15. Форми на наставните  
активности 15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 



 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Боројевиќ Катарина 
Гени и популација, 
друго проширено 
издање 

Природно-
математички 
факултет, Нови Сад 

1991 

2. Kinghorn B. 
GENUP Computer 
aided learning for 
quantitative genetics 

 
1994 

3. Kinghorn B. PEDIGREE VIEWER  1994 

4. Schaeffer L.R. 
Linear models and 
computing strategies 
in animal breeding 

Universiti of Guelph, 
Guelph, Ontarion 1993 

5. Видовиќ В. 
Принципи и методи 
оплемењивања 
животиња 

Нови Сад 1993 

22.1 

6. Van Vleck L.D. 
 

Selection index and 
introduction to mixed 
model methods 

Department of Animal 
Science, University of 
Nebraska, Lincon 

1993 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

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

22. 

22.2 

9.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ОЦЕНА НА ГЕНЕТСКИ ПАРАМЕТРИ 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ.Д-Р СРЕТЕН АНДОНОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Биометрија, Генетика и селекција 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со основните методи за оцена на генетските параметри, Пристап за оцена, структура на  како и 
практични вештини на нивно секојдневно користење во експериментални цели и селекциски зафати. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Вовед. Основни упатства за користење на програмски пакети. Основни принципи во алгебрата на матрици. 
Прилагодување на податоците и типови на информации. Конструирање на линеарни модели. Теорија на 
процени и проценливост. Теорија на предвидување. Генетски врски. Процена на генетските варијанси. 
Анимален модел и негови типови. Модели за повеќе особини. Повторливи особини. Метод на случајни 
регресии. Не адитивни генетски ефекти. Генетски групи. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60 = 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 40 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 40 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Lynch M., Walsh, B Genеtic and analyses 
of quantitative traits. 

Sinauer Associates, 
Inc, Sunderland, USA 

1998 

2.     
3.     

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРИМЕНЕТА ГЕНЕТИКА 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р СОЊА ИВАНОВСКА 

9. Предуслови за запишување на предметот Предзнаења од биологија, хемија, генетика. 
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со примената на законитостите за наследувањето на својствата и промените во генетскиот 
материјал.Стекнување основни вештини за генетски испитувања и анализи на наследувањето на својствата. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Број, структура и морфологија на хромозоми. Структура и функција на ДНК. Гени и нивна експресија. Митоза 
и мејоза. Постредукциски делби. Оплодување. Микроскопирање на клеточните делби. Доминантно-
рецесивни наследувања. Монохибридно и интермедијарно наследување. Дихибридно и трихибридно 
наследување. Полихибридно наследување. Проверка на експериментални резултати. Отстапувања од 
правилата на Мендел. Интеракција на гени. Епистаза. Инхибиторни и летални гени. Мултипли алели. 
Наследување на крвни групи. Наследување на врзани својства. Пресметување на кросинговер помеѓу две и 
три својства. Детерминација на полот. Наследување на полово врзани својства. Наследување на 
квантитативни својства. Генетика на соматски клетки. Одредување на хромозомски аберации. Полиплоиди и 
анеуплоиди. Генетика на индивидуалниот развој. Генетска контрола на развојот на организмите. Генетика 
на популација и еволуција. Генетска архитектура на комплексни својства. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60 = 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојковски Ц., Ивановска С. Генетика Скопје 2002 

2. Hartl D.L. and Jones E.W.  Essential Genetics: A 
Genomic Perspective 

Jones & Bartlett 
Publishers. 

2005 

3. Klug W.S., Cummings M.R., 
Spencer C. and Palladino M.A. 

Essentials of 
Genetics. 7th Edition 

 2009 

4. Боројевиќ С., Боројевиќ К. Генетика 

Универзитет у 
Новом Саду, 
Полјопривредни 
факултет, Нови Сад 

1976 

22.1 

5. Griffiths A.J.F., Wessler S.R., 
Lewontin R.C., Carroll S. 

An Introduction to 
Genetic Analysis 

W.H. Freeman & 
Company. New York 2008 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Кралјевиќ-Балалиќ М., 
Петровиќ С., Вапа Љ. 

Генетика Теоријске 
основе са задацима 

Пољопривредни 
факултет, Нови Сад. 

1991 

2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ВО ИСХРАНАТА НА ЖИВОТНИТЕ 
2. Код  
3. Студиска програма AНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р СРЕЌКО ЃОРЃИЕВСКИ 
9. Предуслови за запишување на предметот  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Основни вештини за изведување на специјални истражувачки методи дизајнирани за решавање на 
проблемите во исхраната на животните 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Дефиниција на главните типови на животински експерименти, според целта и објектот и основните 
форми на истражување. Предуслови, нормативи и цели во спроведување на научноистражувачки и 
индустриско-апликативни експериментикај различни видови и категории животни. Категории на 
метаболички испитувања за сварливост и размена на материите.Билансови експерименти. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 
17. 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ханс-Јоаким Ослаге, Лидија 
Ангелова Гочева 

Хранене на 
животни-основни 
методи на 
изследване 

Софија 1994 

2.     

3.     
4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

4.     
5.     

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИОЛОГИЈА НА ВАРЕЊЕ НА ХРАНАТА 
2. Код  
3. Студиска програма AНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЗОРАН ПОПОВСКИ 
9. Предуслови за запишување на предметот  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Едуциран за да може да ги наброи анатомските структури кои го градат гастроинтестиналниот тракт. Да 
знае да ги опише процесите на варење, апсорпција, метаболизам и ексреција. Да знае да елаборира како 
клетките ги користат хранливите материи. Да може да ги наброи патиштата преку кои телото ги 
елиминира отпадните материи. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Анатомија на гастроинтестиналниот тракт. Варење, алиментарен канал, помошни органи. Црн дроб, 
Жолчка, Панкреас. Процес на варење. Механичка дигестија.Хемиска дигестија. Патот на храната. Варење 
во тенкото црево. Апсорпција во тенкото црево Дебело црево. Елиминација на неапсорбираните материи. 
Метаболизам. Катаболички реакции. Анаболички реакции. Ексреција на отпадните материи. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 
17. 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 
Литература 

Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Pribiš, P.  Nutritivne osobine 
hrane Novi Sad 1999 

2. Lutz, C., Przytulski, K Nutrition and diet 
therapy Philadelphia 2006 

3.     
4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МИКРОБИОЛОГИЈА – ОДБРАНИ ПОГЛАВИЈА 
2. Код  
3. Студиска програма AНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ОЛГА НАЈДЕНОВСКА 

9. Предуслови за запишување на предметот 
- Микробиологија 
- Технолошка микробиологија 
- Хемија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Знаења од областа на микробиологијата на производите од анимално потекло.  

Знаења за улогата на микроорганизмите во приготвување и расипување на производите од анимално 
потекло. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
12. Значење на микроорганизмите во анималната биотехнологија.  
13. Анаеробни ферментации значајни за анималната биотехнологија: алкохолна ферментација, 

млечно-киселинска ферментација, пропионска ферментација, маслено-киселинска ферментација, 
метанска ферментација. 

14. Аеробни ферментации значајни за анималната биотехнологија: оцетна ферментација, лимонско-
оксална ферментација.  

15. Разлагање на мастите.  
16. Амонификацијата како процес на разлагање на белковините и нејзината улога.  
17. Микроорганизми во млекото и производите од млеко. Потекло на микроорганизмите во млекото. 

Млекото како суровина за микроорганизмите. Маани во млекото од микробиолошко потекло. 
Примена на чисти култури во производство на млечни производи (сирење, кашкавал, кисело 
млеко, јогурт, кефир, путер и др.).  

18. Микроорганизми во месото и производите од месо. Извори на микроорганизми во месото. Развој 
на микроорганизмите во свежото месо. Значење на технолошките операции при преработката на 
месо врз микроорганизмите во месото.  

19. Микрофлора кај рибите и производите од риби. Извори на микроорганизми во рибите и нивната 
улога во расипувањето.  

20. Микроорганизми во чувањето на јајцата. Извори на микроорганизми во јајцата и нивната улога во 
расипувањето.  

21. Улога на микроорганизмите во силажирањето и приготвувањето на сточна силажа. Улога на 
микроорганизмите во расипувањето на силажата.  

22. Производство на микробна маса како додаток во сточната храна. 
 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15. Форми на наставните  
активности 15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 



 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 

17.1 Тестови 90 (3x30) бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 
17. 

17.3 Активност и учество / бодови 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Стевиќ Б. Технолошка 
микробиологија 

Научна књига, 
Београд 1962 

2. Зибероски Ј. Земјоделска 
микробиологија 

Табернакул, Скопје 2007 

3. Мицев Н., Бубалов М. Земјоделска 
микробиологија 

Универзитетска 
печатница, Скопје 1993 

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет БИОТЕХНОЛОГИЈА ВО ИСХРАНАТА НА ЖИВОТНИТЕ 
2. Код  
3. Студиска програма AНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р СРЕЌКО ЃОРЃИЕВСКИ 
9. Предуслови за запишување на предметот  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стручност за работа во научни лаборатории и истражувачки центри, институти и факултети во областа на 
современите биотехнолошки методи во исхраната на животните. Оспособеност на студентот за анализа на 
научната и стручната литература, како и на производните резултати. Стекнување на услов за продолжување 
на докторски студии. Оспособување за користење и примена на најновите компјутерски програми од областа 
на исхраната во производство. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Улога и значење на биотехнологијата во исхраната на животните. Современата биотехнологија во 
исхраната и екологијата. Биотехнолошки методи во подготовка на крми и смески. Методи за подобрување 
на хранливата вредност на крмите и смеските: екструдирање, микронизација, хидротермички третман, 
пелетирање. Органски врзани микроелементи во исхраната.Современи адитиви во исхраната. Синтетички 
аминокиселини. Битехнологија во исхраната на различни видови и категории на животни. Потреби во 
хранливи материи. Нормативи, препораки и составување на смески, оброци и премикси. Метаболички 
заболувања и економско значење. Технологија на производство на крмни смески. Програми за табеларни 
пресметки. Математични модели за оцена на енергетската вредност на крмите. Математички модели за 
пресметка на паричната вредност на крмите. Математички модели за составување на оброци, смески и 
премикси. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 
17. 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

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

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Jovanović R. Dujić D. 
Glamočić D.  

Ishrana domaćih 
životinja 

Poljoprivredni 
fakultet, Novi Sad 2001 

2. Jokić Ž. Joksimović-Todorović 
M.  Ishrana živine Poljoprivredni 

fakultet, Zemun 2004 

3. Kovčin S.  Ishrana svinja Poljoprivredni 
fakultet, Novi Sad 

1993 

4. Гламочић Д. 
Исхрана 
преживара-
практикум 

Универзитет у 
Новом Саду 2002 

22.1 

5. Pesti G. Miller.  

Animal feed 
formulation-
Economics and 
Computer 
Applications 

An Avi Book, 
Nostrand Reinhold, 
New York 

1993 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ЕТОЛОГИЈА И СТРЕС КАЈ ЖИВОТНИТЕ 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р МЕТОДИЈА ТРАЈЧЕВ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Базични предзнаења од анатомија, физиологија, репродукција, 
технологија на одгледување на фармските животни, 
ендокринологија, здравствена заштита на животните 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање на студентите со најчестите фактори кои доведуваат до појава на нарушено однесување и 
стрес кај домашните животни во интензивните системи на одгледување и влијанието врз производството на 
храна од анимално потекло 

11. 

Содржина на предметната програма: 
• Основни елементи на однесувањето на животните (Историјат на науката за однесувањето на 

животните, модерен пристап кон однесувањето на животните и негово имплементирање, генетски 
основи на однесувањето, влијание на околината врз однесувањето на животните, еволуција и 
доместификација, физиологија на однесувањето на домашните животни, централна регулација на 
однесувањето, мотивирање на животните и применета етологија,  однос човек-животно, 
социјално и репродуктивно однесување на животните  

• Абнормално однесување, стрес и благосостојба (нарушувања на нормалното однесување на 
животните и нивната благосостојба, физиолошки основи на стресот кај животните, различни 
стресори и нивното влијание врз нормалното однесување на животните, стрес и репродукцијата 

- Однесување специфично за одредени видови на животни (Однесување на овците и козите-потекло 
на овците и козите, социјално однесување, однесување при исхрана, здравствено однесување,  
репродуктивно однесување, мајчински инстинкт при породувањето, за време на лактацијата и 
одгледувањето на подмладокот, благосостојба; однесување на свињите-потекло на свињите, 
социјално однесување, однесување при исхрана, здравствено однесување, репродуктивно 
однесување, мајчински инстинкт при породувањето, за време на лактацијата и одгледувањето на 
подмладокот, благосостојба; однесување на говедата-потекло на говедата, социјално однесување, 
однесување при исхрана, здравствено однесување, репродуктивно однесување, мајчински инстинкт 
при породувањето, за време на лактацијата и одгледувањето на подмладокот, благосостојба; 
однесување на коњите-потекло на коњите, социјално однесување, однесување при исхрана, 
здравствено однесување,  репродуктивно однесување, мајчински инстинкт при породувањето, за 
време на лактацијата и одгледувањето на подмладокот, благосостојба; однесување на птиците и 
домашната живина-потекло, социјално однесување, исхрана и напојување, здравствено однесување,  
репродуктивно однесување, грижа за подмладокот; однесување на кучињата и мачките потекло, 
социјално однесување, комуникација и доминантност, исхрана и напојување, здравствено 
однесување, репродуктивно однесување, грижа за подмладокот; однесување на лабораториските 
животни-потекло, биологија, диулнарен ритам, спиење, активност, социолошка организираност, 
репродуктивно однесување. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 



 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Fox, M.W. 

Laboratory animals 
husbandry: Ethology, 
Welfare and 
Experimental 
Variables. 

State University of 
New York 

1986 

2. Hristov, S.,  Bešlin, R. Stres domačih 
zivotinja 

Poljoprivredni 
fakultet, Beograd 1991 

3. Stojic. Fiziologija domačih 
zivotinja 

Univerzitet u 
Beogradu, Fakultet 
veterinarske 
medicine. Medicinska 
kniga Beograd-
Zagreb 

1999 

4. Per Jensen The ethology of 
domestic animals 

 2009 

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПАТОГЕНОСТ, ПАТОГЕНЕЗА И ИМУНОЛОГИЈА 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ Д-Р СЛАВЧО МРЕНОШКИ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Базични предзнаења од анатомија, физиологија, репродукција, 
технологија на одгледување на фармските животни, 
ендокринологија, здравствена заштита на животните 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
микроорганизми кои имаат значење за здравјето на домаќинот 
патогеност, механизми на патогеност, трансмисија и мерки за превенција на патогени микроорганизми 
Знаење и разбирање: магистрантот ќе стекна знаење и разбирање за механизмите на патогеност и 
вируленција на патогените микроорганизми за животните и човекот, значењето на вируленцијата за 
профилакса на инфекциите. 
Клучни вештини: магистрантот ќе се оспособи  да изведува фенотипски методи за детекција на 
вируленцијата и молекуларни методи за докажување на комплексите во геномот на патогените 
микроорганизми, да ги толкува добиените резултати од испитувањата во профилакса на инфекциите, да 
придонесува во познавањата за изготвување на вакцини 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Патогени микроорганизми, фактори на патогеност, фенотипски манифестации на патогеноста, генотипска 
детекција на вируленцијата, одбрана на домаќинот, природна одбрана, стекната одбрана, симптоми и 
знаци поврзани со патогеноста и вируленцијата, дијагностички постапки за фенотипско и генотипско 
докажување, примена на научните сознанија (вакцини) 

Теоретска настава 
Особини и механизми на патогеност, Вируленција и фактори на патогеност, експресија на вирулнеција;  
Развиток на инфекција: колонизација, атхренција (фимбриски и афимбриски атхезивни), клеточни 
рецептори, инвазија, одржување во домаќинот, преживување, избегнување на одбраната на домаќинот 
(капсули, отпорност на уништување во фагоцитни, антигенски варијации), резистенција на 
бактерицидност на серум, ослободување на железото; токсини: ендотоксини, егзотоксини, други 
екстраклеточни агресини; 
Вируленција и инфективност на Escherichia coli, Enterococcus, Streptococcus spp, Mycobacterium 
tuberculosis, Yersinia, Campylobacte sppr 
Имунитет при бактериски инфекции, Имунитет при вирусни инфекции, Паразитски инфекции 
Организација на гени и регулација на вируленцијата, плазмиди, особини кодирани од плазмиди; примена 
на молекуларна генетика, специфични генски проби, технологија на амплификација на нуклеински 
киселини, реал-тиме амплификација, молекуларна типизација на микроорганизми 

Практична настава 
Микробиолошки методи и техники за фенотипско и молекуларно докажување на патогеноста и 
вируленцијата;  
докажување на фактори на патогеност и гени на вируленција кај значајни бактерии  
Индивидуална работа 
Собирање, селекција и обработка на стручна литература 
Семинари за техниките кои се користат за одредување на гените на вируленција, експресија на гените на 
вируленција, островца на патогеност, одредување на ендемски и епидемиски вирулентни соеви  
Консултации 

- Семинарски труд 



 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Abigail A, Alyers, Dixie White 
Bacterial 
Pathogenesis, a 
molecular approach 

ASM Press, 
Washington DC 

1994 

2. Timothy Horne et all 

Medical Microbiology, 
a guide to microbial 
infections: 
pathogenesis, 
immunity, laboratory 
diagnosis and 
control, seventeenth 
edition 

Edinburgh London 
New York Oxford 
Philadelphia St Louis 
Sydney Toronto 

2007 

22.1 

3.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

22. 

22.2 

1.     
 



 

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

1. Наслов на наставниот предмет МОРФОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ И ПРОЦЕНКИ ЗА БЛАГОСОСТОЈБА 
НА ЖИВОТНИ 

2. Код  

3. Студиска програма 
АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
МОДУЛ: МЕНАЏМЕНТ НА ЗДРАВЈЕ И 
БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ВЛАТКО ИЛИЕСКИ 
9. Предуслови за запишување на предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Celta na predmetot e  Blagosostojba na farmskite 
`ivotniie nejzinata primena preku implementacija na protokolite za blagosostojba na `ivotnite na farma. 

11. 

Содржина на предметната програма: Индикатори на однесувањето на животните  ќе се изведува наставан 
програма од областа на соодносот помеѓу луѓето и животните и благосостојбата на животните,Морфолошки 
параметри за благосостојбата на животните ќе бидат изучувани во однос на различните производствени 
системи посебен осврт ќе биде даден на физиолошки индикатори за благосостојбата на животните како и 
продукционите параметри во сооднос на благосостојбата на животните, Невробиологијата и 
благосостојбата на животните  ќе биде изучувана од аспект на нивното страдање Етички однос кон 
животните ќе бидат разгледувани од аспект на Благосотојбата на животните на фарма благосотојбата на 
животните при колење.Стандарди на благосостојбата на животните и нивна проценка  ќе бидат 
разгледувани од аспект на легислатива како и од аспект на стандардните протоколи и нивна примена 

12. Методи на учење: Prakti~na i teoretska obuka bazirana na odgovornostite koi proizleguvaat od zakonot i 
regulativite povrzani so blagosostojbata na `ivotnite 

13. Вкупен расположлив фонд на време 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 22. 

22.1 Задолжителна литература 



 

Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Илиески В. Пендовски Л.  
Хуман 

Евтаназија на 
животните,  Учебно 
помагало за 
ветеринарна 
медицина Факултет 
за ветеринарна 
медицина 

2008 Илиески В. 
Пендовски Л.  
Хуман 

2. Weiglein A.H., Ilieski V., 
Pendovski L 

Booklet for plastination   

3. Antun Asaj Higijena na farmi i u 
okolišu 

Medicinska naklada, 
Zagreb 

2003 

4. Fox, M.W. 

Laboratory animals 
husbandry: Ethology, 
Welfare and 
Experimental 
Variables 

State University of 
New York 

1986 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Закон за ветеринарно јавно 
здравство. "Сл весник на 
РМ" бр. 114/2007 

   

2. 
Закон за ветеринарно 
здравство. "Сл весник на 
РМ" бр. 113/2007 

   
22.2 

3. 

Закон за заштита и 
благосостојба на 
животните. "Сл весник на 
РМ" бр. 113/2007. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет БИОСИГУРНОСТ НА ФАРМА-ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р МЕТОДИЈА ТРАЈЧЕВ 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Базични предзнаења од анатомија, физиологија, 
репродукција, технологија на одгледување на фармските 
животни, системи за безбедност во примарното сточарско 
производство, здравствена заштита на животните, хигиена и 
санитација во производството на храна. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):Запознавање со критичните точки при производството на 
храна од анимално потекло,  менаџирање со производните ризиците во интензивното одгледување на 
фармски животни, можности за имплементација на Добри фармски практики, превенирање на 
пренесувањето болести, производство на безбедна храна и заштита на потрошувачите. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
• Принципи за биосигурност на фармите за животни (Системите за безбедност во примарното сточарско 

производство, благосостојба и однесување на животните, содржина на планот за биосигурност на фармите, 
контролни точки и стандарди, менаџирање со ризик факторите при фармското производство , движење на 
луѓе и животни, дезинфекциони бариери, заразни болести) 

• Принципи за биосигурност на системите за одгледување на одделни категории животни; 
• Принципи за биосигурност применети при репродукција на одделни категории животни; 
• Принципи за биосигурност за зачувување на благосостојбата на одделни категории животни; 
• Принципи за биосигурност на фармите при појава на заразни болести од бактериска етиологија; 
• Принципи за биосигурност на фармите при појава на заразни болести од вирусна етиологија; 
• Принципи за биосигурност на фармите при појава на паразитарни болести; 
• Принципи за биосигурност при исхрана на животните и здравствена заштита при појава на метаболички 

нарушувања. 
• Спроведување на мерките за биосигурност на фармите за подобрување на продуктивноста на животните. 
• Спроведување на мерките за биосигурност на фармите при процесот на молзење. 
• Спроведување на мерките за биосигурност при грижа за подмладокот. 
• Спроведување на мерките за биосигурност при примена на хируршки интервенции кај животните. 
• Рутински мерки за биосигурност при посета на фарма 
• Спроведување на GMP и GVP на фармите за животни, алтернативна здравствена практика на фармите за 

животни. 
• Принципи за биосигурност при спроведување на мерките за хигиена и санитација на фармите 
• Екологија на отпадоците од фармското производствоИнспекциски надзор на работниците, транспортотот и 

експлоатацијата на животните 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 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 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Antun Asaj Higijena na farmi i u 
okolišu 

Medicinska naklada, 
Zagreb 

2003 

2. Маџиров Ж Зоохигиена 
 Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј" 
Скопје  

1997 

3. Miroslava Lolin 
Zarazne bolesti 
životinja-bakterijske 
etiologije 

Univerzitet u Beogradu, 
Fakultet veterinarske 
medicine 

1991 

4. Lončarevič A 
Zdravstvena zaštita 
svinja u intenzivnom 
odgoju 

Univerzitet u Beogradu, 
Fakultet veterinarske 
medicine 

1997 

22.1 

5. Gjorgje Panjevič 
Zarazne bolesti 
životinja-virusne 
etiologije 

Univerzitet u Beogradu, 
Fakultet veterinarske 
medicine 

1991 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Асај, А. 
Дезинфекција 

Медицинска наклада, 
Загреб 2000 

2. Асај, А. 
Дератизација у пракси 

Медицинска наклада, 
Загреб 

1999 

3. 
Асај, А. Здравствена 

дезинсекција у 
настамбама и околишу 

Медицинска наклада, 
Загреб 

1999 

4. "Сл весник на РМ" бр. 114/2007 Закон за ветеринарно 
јавно здравство 

"Сл весник на РМ" бр. 
114/2007 

2007 

5. "Сл весник на РМ" бр. 113/2007. 
Закон за заштита и 
благосостојба на 
животните 

"Сл весник на РМ" бр. 
113/2007. 2007 

6. Philips, C.S.C 
Principles of Cattle 
Production: secound 
edition 

Cambridge University 
Press, Cambridge 

2010 

7. Grandin, T. 
Livestock Handling and 
Transport. CAB International 2007 

8. Morris, T.F., Keilty, M.T. 
Alternative Health 
Practices for Livestock Blackwell Publishing 2007 

22. 

22.2 

9. Brand, A., Noordhuizen, J.P.T.M., 
Schukken, Y.H. 

Herd Health and 
Production Management in 
Dairy Practice 

Wageningen Pers 1996 

 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ОДГЛЕДУВАЧКИ ПРОГРАМИ – ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  
3. Студиска програма AНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник 

ПРОФ. Д-Р ДРАГОСЛАВ КОЦЕВСКИ 
ПРОФ Д-Р ВЛАДИМИР ЏАБИРСКИ 
ПРОФ Д-Р ЃОКО БУНЕВСКИ 
ПРОФ Д-Р СРЕТЕН АНДОНОВ 
ПРОФ. Д-Р ХРИСУЛА КИПРИЈАНОВСКА 
ДОЦ. Д-Р КОЧО ПОРЧУ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Предзнаења од сточарство, статистика, популациска и квантитативна 
генетика, генетика, селекција во сточарството и/или практична 
работа во наведените области или гранки на сточарството 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):По завршување на курсот студентите треба да бидат способни да:  
Се користат со речник на изрази кои се користат во одгледувањето и селекцијата  
Постигнат продлабочени знаења за одгледувањето и селекцијата но и менаџментот на животните во различните услови 
и технологии на одгледување 
Специфичните знаења стекнати од овој предмет ќе зависат од природата на избраниот модул.  
На пример:  
Ако студентот избере модул од областа на живинарство и избере практичната обука да ја реализира во 
научна/образовна организација ќе стекне знаења за селекција на живината во насока на подобрување на квалитетот на 
јајцата. 
Ако избере практичната обука да ја реализира во некој од органите на министерството за земјоделство шумарство и 
водостопанство (земјоделската инспекција) ќе стекне знаења од областа на законите за добробит на живината и 
пазарен квалитет на јајцата и пилешкото месо и импликациите што истите ги имаат во дизајнирањето на 
одгледувачките програми. 
Тимска работа: со работа во тим за реализација на одгледувачка програма за одреден специес. 
Персонална комуникација: преку комуникација со личности (колеги студенти, наставен кадар и личности вон 
факултетот). 
Менаџирање со време: планирање на проекти, почитување на крајни рокови при изработка на семинарски.  
Адаптибилност: одговор на промени во условите и начините на реализрање на содржината на предметот. 
Решавање на проблеми: преку критички, логичен и креативен пристап во развивањето на идеи и практични применливи 
решенија. 
Планирање и имплементација / реализација на проекти: преку избор и поставување на проектни задачи и нивна 
реализација. 
Пишана и вербална комуникација: преку комуникација со предметниот наставник при реализација на поставените 
задачи / проекти. 
Организација: преку организирање при изработка на проектите Пресметки: преку решавање на задачи  
Користење на компјутерска литература: преку истражување на достапните информации на интернет потребни за 
реализација на проектите. 

11. 

Содржина на предметната програма:Значење на сточарството и основна цел на одгледувачките програми во 
сточарството. Цели на одгледувачките програми. Интеракција генотип животна средина и влијанието врз 
одгледувачките програми. Структура и дизајн на одгледувачката програма. Прибирање, оцена и вреднување на 
податоците потребни за реализација на одгледувачката програма. Методи користени во реализација на одгледувачките 
програми. Значење на репродукцијата во реализацијата на одгледувачките програми. Идентификација на животните. 
Матично книговодство, мерења и прибирање на производни и репродуктивни податоци. Обработка на податоци. 
Пресметување ма херитабилитет и генетски корелации. Одредување на приплодна вредност. Рангирање на животните 
според одгледувачката вредност. Селекциски методи. Одгледувачки програми за различни специеси 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 



 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 80 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 10 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Видовиќ В.С.  
Принципи и методи 
оплемењивања 
животиња 

Нови Сад 1993 

2. Nicholas F.W. Veterinary Genetics Oxford 1987 

3. Lasley J. F. Genetika poboljšanja 
stoke Zagreb 1971 

4. Chambers, J.R. 
Poultry Breeding and 
Genetics Amsterdam 1990 

5. Коцевски Д. 
 

Одгледувачки 
програми во 
сточарството, работни 
белешки 

Факултет за 
земјоделски науки и 
храна, Скопје 

2009 

6. 
Национална одгледувачка 
програма за сточарство на 
Република Македонија 

 Скопје 2000 

7. 
Заедничка Основна Програма 
за Одгледување Добиток 
(ЗОПОД) 

 Скопје 2010 

22.1 

8. 

Пристап до интернет, стручно 
научни списанија од областа 
на сточарството: Journal of 
animal science, Journal of dairy 
science, Poultry science, Бritish 
poultry science (дел 
одгледување и селекција – 
breeding and selection) 

   

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

22. 

22.2 

1.     
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет РЕПРОДУКЦИЈА-ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / II семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник 

ПРОФ. Д-Р ДРАГОСЛАВ КОЦЕВСКИ 
ПРОФ Д-Р ВЛАДО ВУКОВИЌ 
ПРОФ Д-Р ВЛАДИМИР ЏАБИРСКИ 
ПРОФ Д-Р ЃОКО БУНЕВСКИ 
ПРОФ. Д-Р ХРИСУЛА КИПРИЈАНОВСКА 
ДОЦ. Д-Р КОЧО ПОРЧУ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Базични предзнаења од анатомија, физиологија, 
репродукција, технологија на одгледување на фармските 
животни 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентот ќе стекне знаења за биологијата на размножувањето кај животните како основа за одржување на 
видовите и биодиверзитетот, управување со репродуктивниот циклус кај фармските животни, 
имплементација на нови техники во репродукцијата за постигнување на оптимални репродуктивни 
резултати при фармското производство. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
• Функционална анатомија на репродукцијата (Анатомија на машките репродуктивни органи, 

анатомија на женските репродуктивни органи) 
• Физиологија на репродукцијата ( Физиологија на женските полови органи-полова зрелост, полов 

циклус, оваријален циклус, фоликулогенеза, зреење на јајце-клетките, овулација, транспорт и 
преживување на гаметите, физиолошки промени на јајцеводот, утерусот цервиксот и вагината, 
парење и плодност кај животните; физиологија на машките полови органи-пубертет, сексуален 
циклус, функција на тестесите, сперматогенеза)  

• Репродуктивна ендокринологија (Хормони, хормонски рецептори, секреција и механизам на 
делување, фактори на раст, ендокрини жлезди,  еструсен циклус и негова контрола, сезонско 
размнножување. 

• Оплодување и гравидитет (оплодување, имплантација, ембриогенеза, плод и плодови обвивки, 
раст на плодот и одредување на неговата старост, положба на плодот во матката, мајката во 
гравидитетот, 

• Физиологија на породувањето (Невро-хормонална регулација на раѓањето, предзнаци на 
породувањето, породилен канал, породување, нега и диететика на животните пред породување. 

• Физиологија на пуерпериум (Инволуција на репродуктивните органи, лактација, нега и диететика 
на мајката после породување, грижа за новороденчето) 

• Карактеристики на репродуктивниот циклус кај оделни видови на животни. 
• Неплодност, стерилитет кај животните (неплодност кај машките животни, неплодност кај 

женските животни, хромозомски аберации) 
• Репродуктивни технологии (Синхронизација на еструс, криопрезервација на гамете и ембриони, 

вештачко осеменување, индукција на овулација, продукција на ембриони и ембриотрансфер, 
микроманипулација со гамети и ембриони-in Vitro фертилизација, дијагностика на гравидитетот) 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 



 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Мицковски, Ѓ. 
Физиологија и 
патологија на 
репродукцијата 

Ветеринарен 
факултет, Скопје 

2000 

2. Поповски, К.И., К΄нчев Љ.Н Ендокринологија на 
репродукцијата 

Ветеринарен 
факултет, Скопје 

2000 

3. Hafez, E.S.E., Hafez, B. 
Reproduction in 
Farm animals: 
seventh edition. 

Lappincott Williams 
and Wilkins 2000 

4. Gordon, I.R. 
Reproductive 
technologies in farm 
animals. 

CABI Publishing 2004 

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРИМЕНЕТА ИСХРАНА – ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  
3. Студиска програма AНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р СРЕЌКО ЃОРЃИЕВСКИ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи pредзнаења од зоологија и рибарство. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Познавање за специјални области во рибарството 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Потреби, значење и влијание на храната и хранителните материи врз производно-продуктивните 
способности и здравјето на рибите. Енергија и метаболизмот кај рибите, потреби на протеини и 
аминокиселини, масни материи и нивната сварливост, јаглени хидрати и нивната сварливост, 
минерални материи, витамини. Симптоми од недостигот на поедините хранителни материи, влијание 
на поголемото количество на јаглените хидрати во храната за риби, хипервитаминоза, симптоми од 
недостиг на аминокиселини, масни киселини, витамини. Приготвување на храна за рибите и нејзиното 
чување. Хемиски состав и хранливи материи во крмите за риби. Испитување на хемискиот состав на 
крмите за риби и пресметување на хранливата вредност. Начини, време и место на хранење на 
рибите. Посета на рибници и критички осврт кој се однесува на исхраната на рибите. 

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

13. Вкупен расположлив фонд на време 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 
17. 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мирче Наумовски и 
Катерина Беличовска Рибарство Скрипта 2009 

2. Мирче Наумовски и 
Катерина Беличовска 

Аквакултура Скрипта 2009 

3. Lovell, T. 
Nutrition and 
Feeding of Fish 
(Second edition) 

Kluwer, Academic 
Publishers, Boston, 
U.S.A 

1998 

4. De Silva, S.S. & Anderson, 
T.A. 

Fish Nutrition in 
Aquaculture 

Chapman and Hall, 
London, U.K 

1995 

5. Halver, J.E & Hardy, R.W. Fish nutrition (Third 
edition), 

Academic  Press, 
U.S.A. 2002 

22.1 

6.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Journal of Fisheries 
Science and 
Technology 

  

2.  Aquaculture Nutrition   
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ВОДЕНИ ЕКОСИСТЕМИ-ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р МИРЧЕ НАУМОВСКИ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од зоологија и рибарство 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Познавање за специјални области во рибарството. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Водата како животна средина за рибите. Стандарди за квалитетот на водата за одгледување риби: а) 
студеноводни риби, б) топловодни риби, в) подмладок. Потребно количество вода за снабдување на 
рибниците: а) топловодни, б) студеноводни. Абиотички фактори на водата: а) гасен режим, б) термика, в) 
јонски состав, г) светлина, струења. Загадување на водата и загадувачи. Самозагадување и 
самоочистување. Физичка, хемиска и биолошка борба против онечистување на водата. Водни системи: 
истечни и стагнантни води. Живиот свет во водата и неговото значење за рибите. Фитопланктон. Цутење 
на водата. Зоопланктон. Неустон. Бентос. Макровегетација (надводна, подводна и флотантна). Значење 
на водните организми во истечните и стоечките води за исхраната на рибите. Водните организми како 
штетници и непријатели на рибите. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 

14. Распределба на расположливото време  
45+15+60 = 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 
 
45 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови   80 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)   10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество   10 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мирче Наумовски и 
Катерина Беличовска 

Рибарство Скрипта 2009 

2. Мирче Наумовски и 
Катерина Беличовска Аквакултура Скрипта 2009 

3. Група автори Слатководно 
рибарство 

  

4.  
 

   

22.1 

5.  
    

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Journal of Aquatic 
Conservation: Marine 
and Freshwater 
Ecosystems 

  

2.  Journal of 
Aquaculture   

3.  Aquatic Ecology   
4.  Freshwater  Science   
5.     

22. 

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ИНТЕНЗИВНО РИБНО ПРОИЗВОДСТВО-ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р МИРЧЕ НАУМОВСКИ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од зоологија и рибарство 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Познавање за специјални области во рибарството. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Аквакултура. Ихтиокултура − поим и значење. Слатководна ихтиокултура. 
Интензивно производство на риби во студеноводни рибници. 
Интензивно производство на риби во топловодни рибници. 
Интензивирање на производството во мрестилиштата за пастрмски и ципринидни риби и одгледување на 
подмладок. 
Интензивно одгледување на риби во моно и поликултура со други риби и други водни организми (растенија 
и животни). 
Одгледување на риби во кафезни системи: а) топловодни, б) студеноводни риби. 
Одгледување на риби во силоси и др. рециркулациски системи. 
Одгледување на риби во проточни рибници. 
Одгледување риби во иригациони системи и оризишта. 
Комбинирано одгледување на риби и патки. 
Интензивно одгледување на риби во отворени води: а) природни езера, б) вештачки езера, в) реки. 
Интензивирање на одгледувањето на репродуктивен материјал од аквариумски риби. 
Интензивно и масовно одгледување на риби во бочатни и солени води. 
Механизирање на производствениот процес како услов за интензивно рибно 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 аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и 
консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60 = 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 
 
45 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15   
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови   80 бодови 

17. 

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



 

17.3 Активност и учество   10 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мирче Наумовски и 
Катерина Беличовска Рибарство Скрипта 2009 

2. Мирче Наумовски и 
Катерина Беличовска Аквакултура Скрипта 2009 

3. Група автори Слатководно 
рибарство   

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Journal of Aquatic 
Conservation: Marine 
and Freshwater 
Ecosystems 

  

2.  Journal of 
Aquaculture   

3.  Aquatic Ecology   
4.  Freshwater  Science   
5.     

22. 

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТРАНСПОРТ НА РИБИ И ИКРИ 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / Iсеместар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ КОСТОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од зоологија и рибарство 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Познавање за специјални области во рибарството. 

11. 
Содржина на предметната програма:  
Транспорт на рибите. Транспорт на оплодената икра. Транспорт на ларвите. Транспорт на подмладокот. 
Транспорт на конзумни риби и матици. Складирање на рибите. Пазар на рибите 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60 = 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 
 
45 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови   80 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)   10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество   10 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 

22. 

22.1 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 



 

1. Мирче Наумовски и 
Катерина Беличовска 

Рибарство Скрипта 2009 

2. Мирче Наумовски и 
Катерина Беличовска Аквакултура Скрипта 2009 

3. Група автори Слатководно 
рибарство   

4.  
 

   

5.  
    

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Journal of Aquatic 
Conservation: Marine 
and Freshwater 
Ecosystems 

  

2.  Journal of 
Aquaculture 

  

3.  Aquatic Ecology   
4.  Freshwater  Science   
5.     

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ЧУВАЊЕ И ПРЕРАБОТКА НА РИБИТЕ 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ДОЦ. Д-Р КАТЕРИНА БЕЛИЧОВСКА 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од зоологија и рибарство 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Познавање за специјални области во рибарството. 

11. 

Содржина на предметната програма:  

Рибата како храна (физички својства, хемиски состав и хранлива вредност на рибата). Биохемиски 
својства на месото од рибите: општи карактеристики, промени во рибите при неприродни услови на 
живот, постмортални промени. Микрофлора на свежата риба. Расипување на рибата предизвикано од 
микроорганизми. Транспорт на жива риба и нејзино чување во трговската мрежа. Расечување на рибата. 
Ладење, подмрзнување, смрзнување и глазирање на рибата. Складирање на смрзната риба. 
Дефростација на рибата. ПРОИЗВОДСТВО НА: солена, маринирана, сушена и пушена риба. Рибни 
полуфабрикати и кулинарски преработки. Производство на конзерви од риби. Складирање на рибните 
продукти. Контрола на конзервите од риби. Преработка на икрата. Труење со месо ос риби. Санитарни 
правила при транспортирањето и чувањето на рибите и рибните продукти. Испитување на: свежа, 
оладена, смрзната, солена, пушена, маринирана и сушена риба. Кулинарски преработки и полуфабрикати 
од риба. Сензорно и физичко-хемиско испитување и оценување на рибата и рибните продукти. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 

14. Распределба на расположливото време  
45+15+60 = 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 
 
45 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), семинари, 
тимска  работа 

15  
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови   80 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)   10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество   10 бодови 
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) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Мирче Наумовски и 
Катерина Беличовска 

Рибарство Скрипта 2009 

2. Мирче Наумовски и 
Катерина Беличовска 

Аквакултура Скрипта 2009 

3. Група автори Слатководно рибарство   

4. Данев, М. 
Хигиена и технологија 
на месо, риби, јајца и 
нивни производи. 

Универзитет Св. 
„Кирил и Методиј“ - 
Скопје. 

1999 

22.1 

5. Sen, D.P. Advances in Fish 
Processing Technology 

Allied Publishers Pvt. 
Ltd., New Delhi 

2005 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Journal of Aquatic 
Conservation: Marine and 
Freshwater Ecosystems 

  

2.  Journal of Aquaculture   
3.  Aquatic Ecology   
4.  Freshwater  Science   
5.     

22. 

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТЕХНОЛОГИЈА НА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА МЕДОНОСНИ ПЧЕЛИ 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ХРИСУЛА КИПРИЈАНОВСКА 

9. Предуслови за запишување на предметот Основни познавања од биологијата на медоносната пчела и 
пчелното семејство во целина 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Организираат основно пчеларско производство на хоби, полукомерцијално и комерцијално ниво 
Вршат прв пролетен, основен пролетен, брз летен, основен есенски и зимски преглед на пчелните семејства 
Спроведуваат техники за пролетен развој на пчелните семејства, спречување роидбено однесување и 
грабеж помеѓу пчелните семејства 
Водат менаџмент и финансиска анализа на пчеларското производство 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Формирање на пчеларници (избор на локација, видови пчеларници, избор на типот на пчелни живеалишта 
со кои ќе се пчелари, одредување број на пчелни живеалишта на пчеларникот и нивно распоредување). 
Пчеларски работи во пролет прв детален пролетен  преглед, санирање на недостатоците забележани со 
првиот преглед, пролетен развој на пчелните семејства и припрема за главна паша, надразбено 
прихранување, проширување на плодишниот простор, употреба нa рамка-градилник, работа со помошни 
семејства, работа со производни семејства). Пчеларски работи во времето на главната паша (користење на 
медишни тела, цедење на мед, организирање на селидба на пчелни семејства на една или повеќе главни 
паши). Пчеларски работи во есен ( припрема за зазимување, сведување на пчелните живеалишта на 
плодишниот простор, детален есенски преглед, прихранување од потреба, зазимување на пчелните 
семејства). Пчеларски работи во зима (контролни посети на пчеларникот, опсервирање на прочистни 
летови, работи во пчеларската работилница). Специфичности на пчеларење со поодделни типови пчелни 
живеалишта (LR, DB, Farrar). Планирање во пчеларското производство. Анализа на трошоците и добивката 
во пчеларското 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 аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и 
консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 80 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 10 бодови 



 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Belcic J. i sar. Pcelarstvo, Zagreb  1990 

2. Dadant & Sons The hive and the 
honey bee 

Hamilton, Illinois USA 1994 

3. Кипријановска Хрисула 

Планирање, 
организација и 
економика во 
пчеларското 
производство 

 2004 

4. Кипријановска Хрисула., 
Узунов А., Џимревска Ирена 

Анализа на 
состојбата   во 
пчеларството во РМ 

ГТЗ, Скопје 2005 

22.1 

5. Кипријановска Хрисула., 
Узунов А. 

Селидбено 
пчеларењ  2009 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Узунов Александар, 
Кипријановска Хрисула 
2010 

Добра пчеларска 
пракса 

МААСП, Скопје 2010 

2. Umelic V. Pcelarstvo Kragujevac 2006 

3. 

www. beekeeping.com  
www. pcela.co.yu 
www. beecare.com 
www.honeybeeworld.com 
www.masterbeekeeper.org 

   

4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МЕДОНОСНИ РАСТЕНИЈА 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЗОРАН ДИМОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Основни познавања од ботаника и агроклиматологија. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
-одредување на меден биланс на определено подрачје врз основа на медоносните квалитети на растенијата 
-изработка ан фенолошка карта на определено подрачје 
-дресирање на пчелите за опрашување 
-организирање на опрашување на соодветна култура 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Елементи на пчелна паша (нектар, поле, медлика, други растителни слатки сокови, смолести материи). 
Услови за медење (географски услови, метеоролошки услови). Корисен радиус на летање на пчелите. 
Оптимална населеност на определено подрачје со пчелни семејства според застапеноста на медоносни 
растенија. Групи медоносни растенија – Шумски (дрвја, грмушки, зељести растенија), Ливади пасишта, 
Aроматични и лековити, Плевели,  Овошни, Индустриски, Градинарски. Предвидување (прогноза) на 
пчелната паша. Подобрување и проширување на пчелната паша. Дресирање на пчелните семејства за 
опрашување. Организирање на опрашување на соодветна култура. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 80 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 10 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Глухов М.М. Медоносние 
растенија 

Москва 1974 

2. Jasmak K. Medonosno bijle Nolit, Beograd 1980 

3. Mačukanović – Jocić Marina Biologija 
medonosnog bilja 

Poljoprivredni 
fakultet, Beograd. 

2008 

4. McGregor S.E. 

Insect pollination of 
cultivated crop plants 
Agriculture research 
service, USA. 

 1976 

22.1 

5. Simic F. Nase medonosno 
bilje 

Znanje, Zagreb 1980 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

www. beekeeping.com  
www. pcela.co.yu 
www. beecare.com 
www.honeybeeworld.com 
www.masterbeekeeper.org 

   

2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРОИЗВОДСТВО НА ПЧЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА  

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ХРИСУЛА КИПРИЈАНОВСКА 
9. Предуслови за запишување на предметот Познавање на технологијата на одгледување на пчели 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
-организираат производство на мед 
-организираат производство на полен, прополис, матичен млеч, восок и пчелин отров 
-организираат производство на секундарни пчелни производи 
-ги одредуваат квалитетните својства на медот и другите пчелни производи 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Мед (видови и биолошко потекло на медот, хемиски состав и физички својства  на медот,  технологија на 
добивање и преработка на медот, промени во составот и својствата на медот при чувањето и 
загревањето, биолошки и фарнмаколошки својств ана медот, контрола на квалитетот и потеклото на 
медот). Полен (потекло на поленот , видови и градба на поленовите зрнца, хемиски состав на поленот, 
технологија на добивање на поленот, биолошки и фармаколошки својства на поленот, контрола на 
квалитетот на поленот). Прополис (потекло на прополисот, , хемиски состав и физички својства  на 
прополисот, технологија на добивање на прополисот, биолошки фармаколошки својства на прополисот, 
контрола на квалитетот на прополисот). Пчелин восок (состав и особини на восокот, технологија на 
добивање на восокот, контрола на квалитетот и чистотата на восокот, употреба на восокот). Матичен 
млеч (хемиски состав и физички својства  на матичниот млеч, добивање и чување на млечот, биолошки и 
фармаколошки особини на млечот, контрола на квалитетот на млечот). Пчелин отров (хемиски состав на 
отровот, добивање на отров, фармаколочки, имунолошки и токсиколошки својства на отровот, примена 
на отровот, контрола ан квалитетот на отровот). Добивање на секундарни пчелни производи 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 80 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17. 

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

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Krell R. 
Value added 
products from 
beekeeping 

FAO, Rome 1996 

2. Младенов С., Радосавович 
М. 

Апитерапија и 
основи на 
пчеларството 

Софија 1999 

3. Skenderov S., Ivanov C. Pcelinji proizvodi i 
njihovo koriscenje 

Nolit, Beograd 1986 

4. 

www. beekeeping.com  
www. pcela.co.yu 
www. beecare.com 
www.honeybeeworld.com 
www.masterbeekeeper.org 

   

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ ВО МЛЕЧНА ИНДУСТРИЈА 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / II семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р. СОЊА СРБИНОВСКА 

9. Предуслови за запишување на предметот Познавање на физичко-хемискиот состав на млекото и 
микробиологија на млеко 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе се здобијат со основни познавања од млекарската индустрија, млекото како суровина и 
постоечките технолошки постапки за негова преработка во квалитетни финални производи. Детален приод 
кон различни технолошки постапки кои се применуваат во млекарската индустрија за производство на 
ферментирани млечни производи како сирење, путер, млечни конзерви, млеко во прав, сладолед, лактоза, 
казеин и др. 

11. 

1. Прием на млеко во млекопреработувачките објекти  
- Вовед во тематската структура на курсот 
- Чување, откуп и транспорт на млеко 
- Прием на млеко 
- Контрола на квалитет 
- Плаќање на млекото 
- Мерење на млекото 
2. Технолошки процеси при обработка на млеко 
- Принципи на центрифугација 
- Кларификација, стандардизација, бактофугација, хомогенизација и деаерација на млекото 
- Пастеризација и стерилизација 
- Мембрански постапки 
3. Конзумно и ферментирано млеко 
- Модифицирани млека 
- Ароматизирани млека 
- Пастеризирано конзумно млеко 
- Стерилизирано конзумно млеко 
- Пакување на млеко 
-Транспорт и дистрибуција на конзумно млеко 
4. Масларство  
- Состав и хранителна вредност на павлака и кајмак  
- Технологија на производство на павлака  
- Технологија на производство на кајмак 
- Технологија на производство на путер   
- Пакување, складирање и нега на путер 
- Маани на путер  
- Рандман во масларството 
5. Сирењарство 
- Вовед во сирењарство  
- Фактори кои влијаат врз погодност на млеко за преработка во сирење 
- Технологија на производство на сирење  
- Класификација на сирењата 
- Зреење на сирења  
- Рандаман на сирења 
- Пакување, лагерување и нега на сирења 
- Технолошки процеси при производство на одделни видови сирења - меки, полутврди и тврди 
- Албумински сирења  



 

- Топени сирења 
- Маани кај сирења  
- Нови методи за производство на сирења 
6. Млечни конзерви  
- Технологија на производство на сладолед  

 - Технологија на производство на млеко во прав 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 70 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 15 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 15 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Patrick F. Fox Fundamentals of 
Cheese Science 

Aspen Publishers, 
Inc. 

2000 

2. P. Fellows 

Fооd Processing 
Technology, 
Principles and 
Practice 

Woodhead Publishing 
Limited and CRC 
Press LLC 

2000 

3. Trevor J. Britz, Richard K. 
Robinson 

Advanced Dairy 
Science and 
Technology 

Blackwell Publishing 
Ltd. 

2008 

4. Adnan Tamime Brined Cheeses Blackwell Publishing 
Ltd. 

2006 

22. 

22.1 

5. Robert G. Jensen Handbook of milk 
composition 

Academic Press 1995 



 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

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

Cheese: Chemistry, 
Physics and 
Microbiology 

Elsevier 1993 

2. Y.H. Hui 

Dairy Science and 
Technology 
Handbook, 
Applications, Science, 
Technology & 
Engineering (Volume 
1) 

Wiley-VCH, Inc. 1993 

3. Elmer H. Marth & James L. 
Steele 

Applied Dairy 
Microbiology 

Marcel Dekker Inc. 2001 

4. P.F. Fox & P.L.H. Mc 
Sweeney 

Dairy chemistry and 
Biotechnology 

Blackie Academic & 
Professional 1998 

5. Ramesh C. Chandan Manufacturing yogurt 
and fermented milks 

Blackwell Publishing 2006 

22.2 

6. A.Y. Tamime and R.K. 
Robinson 

Yoghurt: Science and 
Technology, Second 
Edition 

Woodhead Publishing 
LTD. 

2000   

 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ ВО ИНДУСТРИЈАТА ЗА МЕСО 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / II семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЗЛАТКО ПЕЈКОВСКИ 

9. Предуслови за запишување на предметот Предзнаења од биохемијата, микробиологијата и технологијата 
на месото 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе се здобијат со основни познавања од индустријата за месо, месото како суровина и 
постоечките технолошки постапки за негова преработка во квалитетни финални производи. Ќе се запознаат 
со различни технолошки постапки кои се применуваат во индустрија за месо при неговото добивање и 
конзервирање како и со алатите кои се користат за неговата обработка и преработка. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Објекти за производство на месо, Превоз и подготвување на животните за колење, Технолошки операции во 
процесот на колењето и обработката, Линии за колење и обработка, Собирање и обработка напридружните 
производи, Ладење на месото, Расекување и категоризација на месото, Топло расекување, конфекци-
онирано месо, МОМ, Конзервирање на месото со лад (ладење и смрзнување), Обработка и конзервирање со 
топлина, Конзервирање со солење и саламурење, Конзервирање со димење, Алати и машини во 
индустријата за месо. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 70 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 15 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 15 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Џинлески Б. Месо и преработки 
од месо 

Земјоделски 
факултет, Скопје 

1990 

22.1 

2. Данев М. 

Хигиена и 
технологија на 
месо, риби, јајца и 
нивни производи 

Ветеринарен 
факултет, Скопје 

1999 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

22. 

22.2 

1.     



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет РАСТЕНИЈА ЗА ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО 
2. Код  
3. Студиска програма АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година /I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ТАТЈАНА ПРЕНТОВИЌ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. 
Положен предмет од листа 1  
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе стекнат знаења за фуражните и тревните видови, нивната систематика, стопанско значење, 
биологија, екологија, комплексот на агротехнички мерки за нивно подигање. Стекнување основни вештини 
за систематска поделба и  познавање на морфологијата на фуражните видови, семето кое тие го 
продуцираат и нивните фази на развиток.   
Стекнување знаења за тревниците, нивното значење, подигање и негување.  
 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Значење на фуражното производство и поделба. Едногодишни мешункасти култури. Едногодишни житни 
култури. Едногодишни од други фамилии. Повеќегодишни мешункасти култури. Повеќегодишни класасти 
треви. Тревници, значење и поделба. Сеани и специјални тревници. Природни тревници. Тревен состав кај 
природните тревници. Конзервирање на добиточна храна, сено, силажа, сенажа. Залено сочен конвеер. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 75 (3 х 25) бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) Не е задолжителна бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 25 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ивановски П.  Фуражно 
производство 

Скопје 2000 

2. Ивановски П. со 
соработници 

Практикум по 
поледелство со 
фуражно 
производство 

Скопје 1993 

3. Мисковић Б.  Крмно биље Научна књига, 
Београд 1986 

4. Сенија Алибеговић - Грбић 

Унапређење 
производње крме 
на природним 
травњацима 

Сарајево 

2005 

22.1 

5. Материјал од предавања и 
вежби 

   

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

    

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 
 
 
 
 
 
 
 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТУДИСКА ПРОГРАМА 
 

ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД 
АНИМАЛНО ПОТЕКЛО 

 

- ПРИЛОГ 3 – 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет БИОХЕМИЈА НА АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ — одбрани поглавја 
2. Код  

3. Студиска програма ПРЕРАБОТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО 
ПОТЕКЛО 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЗОРАН Т. ПОПОВСКИ  
ДОЦ. Д-Р БЛАГИЦА ДИМИТРИЕВСКА 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Пред да започнат со реализација на курсот, студентите треба 
да располагаат со елементарни предзнаења од хемија, 
биохемија, микробиологија и физиологија стекнати во рамките 
на соодветните додипломски студии од областа на биолошките 
и биотехничките науки. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Практични компетенции: 
Подготовка на материјал од анимално потекло за биохемиска анализа 
Познавање на параметри за анализа на млеко, месо, јајца и нивни преработки  
Калкулации на резултатите од анализите и водење на евиденција  
Теоретски знаења: 

Сознанија за специфичните биохемиски процеси кај животните при создавањето на производите од 
анимално потекло 
Познавање на фактори кои влијаат врз квалитетот на примарните производи од анимално потекло 
Сознанија за нарушувањата на биохемиските процеси кај животните 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Споредбена биохемија на риби   
Споредбена биохемија на птици  
Споредбена биохемија на цицачи  
Биохемија на млечна жлезда 
Биохемија на мускулно ткиво  
Биохемија на кожа, крзно и кожни творевини 
Биохемија на јајце 
Биохемија на коски 

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

13. Вкупен расположлив фонд на време 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 80 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 10 бодови 



 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Божидар Николиќ Биохемија  1985 

2. D. Voet, J. Voet and C. Pratt 
Fundamentals Of 
Biochemistry: Life At 
Molecular Level 

 2005 

3. 
 
 
 

   

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 



 

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

1. Наслов на наставниот предмет МИКРОБИОЛОГИЈА НА АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ-одбрани 
поглавја 

2. Код  

3. Студиска програма ПРЕРАБОТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ  
ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЈУГОСЛАВ ЗИБЕРОСКИ 
ПРОФ. Д-Р ОЛГА НАЈДЕНОВСКА 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од: Микробиологија, 
Технолошка микробиологија, Хемија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Знаења од областа на микробиологијата на производите од анимално потекло.  
Знаења за улогата на микроорганизмите во приготвување и расипување на производите од анимално 
потекло. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Значење на микроорганизмите во анималната биотехнологија.  
Анаеробни ферментации значајни за анималната биотехнологија: алкохолна ферментација, млечно-
киселинска ферментација, пропионска ферментација, маслено-киселинска ферментација, метанска 
ферментација. 
Аеробни ферментации значајни за анималната биотехнологија: оцетна ферментација, лимонско-оксална 
ферментација.  
Разлагање на мастите.  
Амонификацијата како процес на разлагање на белковините и нејзината улога.  
Микроорганизми во млекото и производите од млеко. Потекло на микроорганизмите во млекото. Млекото 
како суровина за микроорганизмите. Маани во млекото од микробиолошко потекло. Примена на чисти 
култури во производство на млечни производи (сирење, кашкавал, кисело млеко, јогурт, кефир, путер и 
др.).  
Микроорганизми во месото и производите од месо. Извори на микроорганизми во месото. Развој на 
микроорганизмите во свежото месо. Значење на технолошките операции при преработката на месо врз 
микроорганизмите во месото.  
Микрофлора кај рибите и производите од риби. Извори на микроорганизми во рибите и нивната улога во 
расипувањето.  
Микроорганизми во чувањето на јајцата. Извори на микроорганизми во јајцата и нивната улога во 
расипувањето.  
Улога на микроорганизмите во силажирањето и приготвувањето на сточна силажа. Улога на 
микроорганизмите во расипувањето на силажата.  
Производство на микробна маса како додаток во сточната храна. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 
Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 

15 часови 



 

семинари, тимска  работа 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 90 (3x30) бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество / бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стевиќ Б. Технолошка 
микробиологија 

Научна књига, 
Београд 

1962 

2. Зибероски Ј. Земјоделска 
микробиологија Табернакул, Скопје 2007 

3. Мицев Н., Бубалов М. Земјоделска 
микробиологија 

Универзитетска 
печатница, Скопје 

1993 

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 
2. Код  

3. Студиска програма ПРЕРАБОТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО 
ПОТЕКЛО 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ВЛАДО ВУКОВИЌ 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Предмети: Информатика или познавање на работа со компјутер 
(познавање на програмите на Misrosoft office package) и Методи на 
истражување и презентација; 
Познавање на основни статистички и инстражувачки термини; 
Информации поврзани со предзнаења за предметот на истражување 
во зависност од групата/подгрупата на постдипломски студии. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):Студентите по завршување на овој предмет треба да се бидат 
оспособени за научно истражување и интер-активна работа (учество во проекти тимски или самостојно, истражување, 
прибирање на податоците, основна анализа, толкување на резултатите, подготовка на научни и стручни трудови, нивно 
објавување и јавна презентација). 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед во научно-истражување 
Историски развој на методите на научно-истражување 
Основни поими на истражување во земјоделството 
Истражувачка идеја, подготовка и план на научно-истражување 
Појдовни хипотези на научно истражувањето 
Методи на научно истражување во земјоделството 
План за поставување на експеримент 
Спроведување на експеримент 
Прибирање на експериментални податоци 
Анализа на прибраните податоци – основна статистичка обработка 
Толкување на добиените резултати 
Типови на документи – стручни и научни 
Пребарување на стручна-научна литература 
Користење на стручна-научна литература 
Пишување на стручен труд (содржина, одделни делови, стил на пишување) 
Пишување на научен труд (содржина, одделни делови, стил на пишување) 
Цел на презентација 
Содржина и структура на презентацијата 
Презентациски помагала, користење на компјутерски програми, вештини на презентирање 
Научни и стручни собири 

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. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 17. 
17.1 Тестови 69 (3x23) бодови 



 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 11 бодови 
17.3 Активност и учество 20 бодови 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Bailey D.K. Methods of Social 
Research, 

Free press, London 1987 

2. Barić Stana i Car, M. 
Metodika znanstvenih 
istrazivanja u 
stočarstvu 

Zagreb 1972 

3. Borojević, S. 
Metodologija 
neksperimentalnog 
nučnog rada 

Novi Sad 1974 

4. Hadživuković, S. Statistički metodi Poljoprivredni fakultet, 
Novi Sad 

1991 

5. 

http://www.languages.ait.ac.th/
wur/content.htm: Writing Up 
Research, AIT Language Center's 
online research writing course, 
2009. 

   

6. Joe Wolfe, J. How to Write a PhD 
Thesis 

School of Physics, 
University of New South 
Wales, Sydney, Austral 

2006 

7. Kuba, L. – Koking, Dž. Metodologija izrade 
naučnog teksta 

Podgorica,CID, 2004 

8. Microfost office programs / 
manuals (Power Point, Word...) 

   

9. Pucujlić, M. Metodologija 
drustvenih nauka 

Savremena 
administracija, Beograd 

1982 

10. Ross, S. M. and Morrison, G. R. 

Experimental Research 
Methods, Handbook of 
Research for 
Educational 
Communications and 
Technology 

The University of 
Memphis &Wayne State 
University 

2004 

11. Šamić, M. 
 

Kako nastaje naučno 
djelo 

Svjetlost, Sarajevo 1988 

12. Snidikor, D. i Kohren, V. Statistički metodi Vuk Karadžić, Beograd 1971 

22.1 

13. 

www.psu.edu/dept/cew/WritingP
roposals.doc: Writing Thesis and 
Dissertation Proposals, The 
Graduate Writing Center of the 
Center for Excellence in Writing, 
2009. 

   

Дополнителна литература 

22. 

22.2 Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 



 

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

3. Студиска програма ПРЕРАБОТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО 
ПОТЕКЛО 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р СРЕТЕН АНДОНОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Математика, Статистика, Вовед во научно истражувачка работа 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со теоретските основи на статистичките методи и нивна употреба, како и развој на практични 
вештини на нивно секојдневно користење во експериментални цели и лабораториски практики. 

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед. Теорија на веројатност. Типови на дистрибуции и нивна 
примена во статистиката. Нормална и бинарна дистрибуција. Основни каркатиеристики на нормалната 
дистрибуција и тестирање на хипотези. Варијанса и коваријанса. Анализа на варијанса. Општо за регресија 
и корелација. Метод на рандомизирани блокови. Линеарни модели и нивна употреба во регресиската 
анализа. Оцена на регресиските коефициенти и нивна употреба. Нелинеарни модели и нивна примена. 
Непараметарски анализи. 

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. Ќе се практикуваат форуми, 
дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 40 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 40 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 

22. 
22.1 

Ред.  Автор Наслов Издавач Година 



 

број 

1. Montgomery, D.C. 
Design and Analysis 
of Experiments. 6th 
Edition. 

Wiley 
ISBN 0-471-48735-X 2005 

2. Sokal, R.R. Rohlf, F.J.  Biometry 
W.H.Freeman 
ISBN-10: 
0716724111 

1994 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 22.2 

1.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ХЕМИЈА И ФИЗИКА НА МЛЕКО 
2. Код  

3. Студиска програма ПРЕРАБОТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО 
ПОТЕКЛО 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р. СОЊА СРБИНОВСКА 

9. Предуслови за запишување на предметот Предзнаења од хемија, анатомија, физиологија и 
микробилогија 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе се здобијат со основни познавања за структурата, физичките и хемиските карактеристики на 
млекото како суровина за производство на квалитетни млечни преработки. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
1. Вовед во основите на млекарската индустрија  
- Вовед во тематскита структура на курсот, Развој на млекарството,  Поим и дефиниција за млеко 
2. Структура и општи особини на составните компоненти на млекото 
- Хемиски состав на млеко,  Вода, сува материја, гасови во млеко,  Млечна маст,  Хемиски состав на млечна 
маст, Хемиски константи на млечна маст, Физички особини на млечна маст,  Промени кај млечна маст,  
Масна капка и нејзина структура,  Белковини во млеко,  Класификација на белковини во млеко, Особини и 
структура на казеин,  Коагулација на казеин ,  Белковини на млечен серум,  Јаглехидрати во млеко,  
Хемиски и физички особини на млечен шеќер (лактоза),  Ферментативни процеси кај млеко,  Минерални 
материи во млеко ,  Витамини во млеко,  Ензими во млеко 
3. Физичко-хемиски, микробиолошки и органолептички особини на млекото 
- Полидиспрезен систем,  Пуферен капацитет на млеко,  Точка на мрзнење,  Точка на вриење,  Киселост на 
млеко,  Густина на млеко,  Оксидо-редукциски потенцијал на млеко,  Оптички особини на млеко, Вискозитет 
на млеко,  Површински напон на млеко, Електрична спроводливост на млеко 
4. Важност на млекото во хуманата исхрана  
5. Појава на маститис, фактори кои доведуваат до појава на маститис и штетни последици од заболување на 
млечната жлезда во млекарството 
- Дефиниција и поим за маститис и контрола на маститис, Влијание на маститис врз хемиските особини на 
млеко, Технолошки квалитет на маститично млеко,  Соматски клетки 

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

13. Вкупен расположлив фонд на време 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 17. 
17.1 Тестови 70 бодови 



 

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

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Зора Мијачевиќ Технологија млека  1992 

2. Ј. Џорџевиќ Хемија и физика 
млека 

 1987 

3. О.Мацеј. С. Јовановиќ, 
М.Бараќ Протеини млека   2006 

4. Ј. Хавреанек Млеко од фарме до 
млекаре  2002 

22.1 

5. P. Fellows 

Fооd Processing 
Technology, 
Principles and 
Practice Second 
Edition 

Woodhead Publishing 
Limited and CRC Press 
LLC 
 

2000 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Trevor J. Britz, Richard K. 
Robinson 

Advanced Dairy 
Science and 
Technology, 

Blackwell Publishing 
Ltd., 

2008 

2.  Robert G. Jensen Handbook of milk 
composition, 

Academic Press 1995 

3. Tetra Pak Processing systems AB Dairy Processing 
Handbook 

 1995 

4. Y.H. Hui 

Dairy Science and 
Technology 
Handbook, Principles 
and Properties 
(Volume 1),  

Wiley-VCH 1993 

5.  Y.H. Hui 

Dairy Science and 
Technology 
Handbook, 
Applications, Science, 
Technology & 
Engineering (Volume 
3), 

Wiley-VCH, Inc 1993 

22. 

22.2 

6. Elmer H. Marth & James L. 
Steele, 

Applied Dairy 
Microbiology,  Second 
Edition 

Marcel Dekker Inc.,  2001 

 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ ВО МЛЕЧНА ИНДУСТРИЈА 
2. Код  

3. Студиска програма ПРЕРАБОТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО 
ПОТЕКЛО 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р. СОЊА СРБИНОВСКА 

9. Предуслови за запишување на предметот Познавање на физичко-хемискиот состав на млекото и 
микробиологија на млеко 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе се здобијат со основни познавања од млекарската индустрија, млекото како суровина и 
постоечките технолошки постапки за негова преработка во квалитетни финални производи. Детален приод 
кон различни технолошки постапки кои се применуваат во млекарската индустрија за производство на 
ферментирани млечни производи како сирење, путер, млечни конзерви, млеко во прав, сладолед, лактоза, 
казеин и др. 

11. 

Содржина на предметната програма 
1. Прием на млеко во млекопреработувачките објекти  
- Вовед во тематската структура на курсот 
- Чување, откуп и транспорт на млеко 
- Прием на млеко 
- Контрола на квалитет 
- Плаќање на млекото 
- Мерење на млекото 
2. Технолошки процеси при обработка на млеко 
- Принципи на центрифугација 
- Кларификација, стандардизација, бактофугација, хомогенизација и деаерација на млекото 
- Пастеризација и стерилизација 
- Мембрански постапки 
3. Конзумно и ферментирано млеко 
- Модифицирани млека 
- Ароматизирани млека 
- Пастеризирано конзумно млеко 
- Стерилизирано конзумно млеко 
- Пакување на млеко 
-Транспорт и дистрибуција на конзумно млеко 
4. Масларство  
- Состав и хранителна вредност на павлака и кајмак  
- Технологија на производство на павлака  
- Технологија на производство на кајмак 
- Технологија на производство на путер   
- Пакување, складирање и нега на путер 
- Маани на путер  
- Рандман во масларството 
5. Сирењарство 
- Вовед во сирењарство  
- Фактори кои влијаат врз погодност на млеко за преработка во сирење 
- Технологија на производство на сирење  
- Класификација на сирењата 
- Зреење на сирења  
- Рандаман на сирења 
- Пакување, лагерување и нега на сирења 



 

- Технолошки процеси при производство на одделни видови сирења - меки, полутврди и тврди 
- Албумински сирења  
- Топени сирења 
- Маани кај сирења  
- Нови методи за производство на сирења 
6. Млечни конзерви  
- Технологија на производство на сладолед  
- Технологија на производство на млеко во прав 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 70 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 15 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 15 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Patrick F. Fox Fundamentals of 
Cheese Science 

Aspen Publishers, 
Inc. 

2000 

2. P. Fellows 

Fооd Processing 
Technology, 
Principles and 
Practice 

Woodhead Publishing 
Limited and CRC 
Press LLC 

2000 

3. Trevor J. Britz, Richard K. 
Robinson 

Advanced Dairy 
Science and 
Technology 

Blackwell Publishing 
Ltd. 

2008 

4. Adnan Tamime Brined Cheeses Blackwell Publishing 
Ltd. 

2006 

22. 

22.1 

5. Robert G. Jensen Handbook of milk Academic Press 1995 



 

composition 
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

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

Cheese: Chemistry, 
Physics and 
Microbiology 

Elsevier 1993 

2. Y.H. Hui 

Dairy Science and 
Technology 
Handbook, 
Applications, Science, 
Technology & 
Engineering (Volume 
1) 

Wiley-VCH, Inc. 1993 

3. Elmer H. Marth & James L. 
Steele 

Applied Dairy 
Microbiology 

Marcel Dekker Inc. 2001 

4. P.F. Fox & P.L.H. Mc 
Sweeney 

Dairy chemistry and 
Biotechnology 

Blackie Academic & 
Professional 

1998 

5. Ramesh C. Chandan Manufacturing yogurt 
and fermented milks Blackwell Publishing 2006 

22.2 

6. A.Y. Tamime and R.K. 
Robinson 

Yoghurt: Science and 
Technology, Second 
Edition 

Woodhead Publishing 
LTD. 

2000   

 



 

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

1. Наслов на наставниот предмет Пробиотици и функционални особини на млеко и млечни 
производи 

2. Код  

3. Студиска програма ПРЕРАБОТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО 
ПОТЕКЛО 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р. СОЊА СРБИНОВСКА 
9. Предуслови за запишување на предметот Предзнаења од хемија и микробиологија 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе се здобијат со познавања за функционалните карактеристики на храната со посебен осврт 
кон млекото и млечните производи. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
1. Класификација на функционалните млечни производи 
- дефиниција за млечни фунционални производи 
- хемиски состав на млеко 
- ферментирани млечни производи 
2. Влијание на функционалните млечни производи врз здравјето на човекот 
- рак на дебелото црево и млечни производи (поврзаност на ракот на дебелото црево со начин на исхрана; 
калциум; казеин; сурутка; коњугирана линоленска киселина; сфинголипиди; пребиотици и пробиотици; 
механизми на антиканцерогеност и антитоксигеност на пробиотиците и пребиотиците) 
- коронарни срцеви заболувања (ризик-фактори и начин на исхрана) 
- остеопороза (епидемиологија; абсорпција на калциум и препорачана дневна количина) 
- пробиотици и алергии предизвикани од храна (механизми и симптоми на алергии предизвикани од храна; 
клиничка поврзаност на алергии од храна со пробиотици) 
3. Млечни олигосахариди како функционална храна (структура на слободни ологосахариди; физиолошки 
функции; позитивно дејство на олигосахаридите врз составот на интестиналната флора и цревни 
заболувања; позитивно дејство на олигосахаридите врз имунитетот) 
4. Млечно-киселински бактерии (lab) во функционалните млечни производи (користење на lab во 
производство на ферментирани млечни производи; млечни со пробиотски соеви на lab и нивната улога за 
здравјето на човекот) 
5. Коњугирана линоленска киселина (cla) како функционална храна (природни извори на cla; влијание на 
технолошките процеси врз количината на cla; функционална корист на cla за здравјето на човекот) 
6. Функционални млечни производи 
- казеинофосфопептиди (kfp) како функционални компоненти (структурни карактеристики и производство на 
kfp; kfp и биодостапност на калциум; метаболизам на kfp; функционална корист на kfp при артериосклероза, 
дијабетис и имунитет) 
7. Подобрување на функционалност на пребиотици и пробиотици 
8. Однос на потрошувачите кон функционалната храна  

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

13. Вкупен расположлив фонд на време 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 



 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 70 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 15 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 15 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Tiina Mattila-Sandholm аnd 
Maria Saarela 
 

Functional dairy 
products, 

 Woodhead 
Publishing Ltd and 
Crc Press Llc, 
Cambridge England 

2003 

2. Соња Србиновска Интерна скрипта   
3.     
4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Структура и особини на месо 
2. Код  

3. Студиска програма ПРЕРАБОТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО 
ПОТЕКЛО 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЗЛАТКО ПЕЈКОВСКИ 

9. Предуслови за запишување на предметот Предзнаења од биохемијата, микробиологијата и технологијата 
на месото 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе се здобијат со основни познавања за структурата, физичките и хемиските карактеристики на 
месото како суровина за производство на квалитетни  преработки од месо. 

11. 

Содржина на предметната програма 
Видови месо по потекло. Вештачко месо. Градба на месото. Хемиски состав на месото. Хранлива вредност. 
Сензорни особини на месото. Особини на месото важни од аспект на неговата преработка. Постмортални 
промени: гликолиза, мртовечка вкочанетост, зреење. Хистолошки промени во мускулите post mortem. 
Начини на омекнување на месото. БМВ (PSE) месо. ТЦС (DFD) месо. Смрдливо зреење. Кисело вриење. 
HAUT-GOUT. Гниење на месото. Слузавост. Делови што се јадат и што не се јадат. Квалитет на јајцата. 
Класирање и конзервирање. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 70 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 15 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 15 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Џинлески Б. Месо и преработки 
од месо 

Земјоделски 
факултет, Скопје 1990 22.1 

2. Данев М. 

Хигиена и 
технологија на 
месо, риби, јајца и 
нивни производи 

Ветеринарен 
факултет, Скопје 

1999 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

22. 

22.2 

1.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Технолошки процеси во индустријата за месо 
2. Код  

3. Студиска програма ПРЕРАБОТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО 
ПОТЕКЛО 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЗЛАТКО ПЕЈКОВСКИ 

9. Предуслови за запишување на предметот Предзнаења од биохемијата, микробиологијата и технологијата 
на месото 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите ќе се здобијат со основни познавања од 
индустријата за месо, месото како суровина и постоечките технолошки постапки за негова преработка во 
квалитетни финални производи. Ќе се запознаат со различни технолошки постапки кои се применуваат во 
индустрија за месо при неговото добивање и конзервирање како и со алатите кои се користат за неговата 
обработка и преработка. 

11. 

Содржина на предметната програма 
Објекти за производство на месо, Превоз и подготвување на животните за колење, Технолошки операции во 
процесот на колењето и обработката, Линии за колење и обработка, Собирање и обработка напридружните 
производи, Ладење на месото, Расекување и категоризација на месото, Топло расекување, конфекци-
онирано месо, МОМ, Конзервирање на месото со лад (ладење и смрзнување), Обработка и конзервирање со 
топлина, Конзервирање со солење и саламурење, Конзервирање со димење, Алати и машини во 
индустријата за месо. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 70 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 15 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 15 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 
Литература 

Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Џинлески Б. Месо и преработки 
од месо 

Земјоделски 
факултет, Скопје 1990 22.1 

2. Данев М. 

Хигиена и 
технологија на 
месо, риби, јајца и 
нивни производи 

Ветеринарен 
факултет, Скопје 

1999 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

22. 

22.2 

1.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТЕХНОЛОГИЈА НА ГОТОВИ ЈАДЕЊА 
2. Код  
3. Студиска програма ПРЕРАБОТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО 

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

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЗЛАТКО ПЕЈКОВСКИ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Предзнаења од технологијата на месото, мастите и маслата,  млекото, 
брашната и скробот, зеленчукот како и микробиологијата, сензориката и 
токсикологијата 

10. Цели на предметната програма (компетенции):Студентите ќе се здобијат со познавања од  разните видови готови јадења и 
технолошките процеси при нивната изработка. 

11. 

Содржина на предметната програма: Поим и поделба на индустриски произведената готова храна, Основни карактеристики и 
квалитет на индустриски произведената готова храна, Адитиви кои се користат при производството на мајонез, салатен крем, сосови и 
прелив; Лабораториска контрола на квалитетот на салатите и сосовите, Додатоци на јадењата, Концентрати за супи и сосови, Ензимски 
третман на зеленчукот, Стерилизирана и смрзната  готова храна, Додатоци (адитиви) во готовата храна (емулгатори и зајакнувачи на 
вкусот), Додатоци од растително, животинско и микробиолошко потекло; Додатоци – производи, Термичка обработка на месото, 
Производство на јадења од компир (пржен компир), Производство на јадења од компир (дехидрирано компир пире), Производство на 
детска храна (дехидрирани производи за исхрана на деца до шестмесечна возраст), Производство на детска храна (дехидрирани 
производи за исхрана на деца од 6 до 12 месечна возраст), Каши за деца конзервирани со термичка стерилизација. 

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.  

13. Вкупен расположлив фонд на време 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. 
Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), семинари, 
тимска  работа 

15 
 
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 45 часови 
Начин на оценување 

17.1 Тестови 70 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 15 бодови 
17. 

17.3 Активност и учество 15 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 

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 

Литература 

Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јованка Попов – Раљиќ 
Технологија и квалитет 
готове хране 

Нови Сад 1999. 

2. Милица Гугушевиќ Ѓаковиќ 
Индустријска 
производња готове 
хране 

 Београд-Земун 1989 

22. 
22.1 

3. Проф.д-р Златко Пејковски 
скрипта- Производство 
на готови  јадења 

  



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет НУТРИТИВНА БИОХЕМИЈА 
2. Код  
3. Студиска програма ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО 

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

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

6. Академска година/семестар I година / Iсеместар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЗОРАН Т. ПОПОВСКИ 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Пред да започнат со реализација на курсот, студентите треба да располагаат 
со елементарни предзнаења од биохемија, физиологија, исхрана, диететика и 
нутриционистика стекнати на додипломски студии во областа на 
биотехничките или биомедицинските науки. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Практични компетенции: Познавање и примена на методи за 
следење на прометот на материјата и енергијата кај животните и човекот. Калкулации со нутритивни и енергетски 
параметри. Теоретски знаења:Разбирање на метаболичките патишта. Познавање на критериуми и принципи за 
валоризација на храната од биохемиски и енергетски аспект  

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед во нутритивна биохемија. Преглед на биохемија на прехранбени производи. 
Базален метаболизам. Квантитативен метаболизам. Енергетски метаболизам. Заеднички патишта во метаболизамот  
Алергиски реакции предизвикани од исхраната. Дигестибилност и ресорпција. Енергетски биланси . Нутритивни биланси  
Биохемија на здрави организми . Патолошка биохемија. Макробиотика. Диета 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60 = 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), семинари, 
тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. 
Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 45 часови 
Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 
17. 

17.3 Активност и учество 10 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 

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 

Литература 

Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 
22.1 

1. McGrow Hill 
Food science: The 
biochemistry of food and 
nutrition 

Schools, Student ed edition 2002 

Дополнителна литература 

22. 

22.2 Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРИМЕНЕТА ДИЕТЕТИКА 
2. Код  

3. Студиска програма ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ  
ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р СРЕЌКО ЃОРЃИЕВСКИ 
9. Предуслови за запишување на предметот  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Разбирање на нутритивните теми. Стекнување на основни вештини за собирање и толкување на релевантни 
податоци поради носење на судови. Способност за пренос на информации, идеи, како на стручната така и 
на широката јавност. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Принципи и видови на исхрана. Улога на хранливите материи во човечкиот организам. Дефиниции, опис на 
функции, ефекти од суфиците и дефиците на хранливите материи. Извори на хранливи материи. Диететски 
референтни инпути. Енергетски биланс на човечкиот организам. Потреби во хранливи материи. Исхраната 
за време на одделни фази од животниот циклус. Методи за оцена на телесната кондиција. Контрола на 
тежината 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60 = 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15   
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови   80 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)   10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество   10 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Pribiš, P. Nutritivne osobine 
hrane 

Novi Sad 1999 
22.1 

2. Lutz, C., Przytulski, K. Nutrition and diet 
therapy 

Philadelphia 
 2006 

Дополнителна литература 
22.2 Ред.  

број Автор Наслов Издавач Година 

 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет НУТРИТИВНИ РИЗИЦИ 
2. Код  

3. Студиска програма ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО 
ПОТЕКЛО 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р МЕТОДИЈА ТРАЈЧЕВ 

9. Предуслови за запишување на предметот Базични предзнаења од анатомија, физиологија, репродукција, 
технологија на одгледување на фармските животни 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):  
Вовед во имплементацијата на системите за безбедност во целокупното примарно сточарско производство, 
контролни точки и стандарди за безбедно производство 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Храна од анимално потекло и основи на токсикологијата 
Присуство на токсични материи во храната од анимално потекло и нивно влијание врз нутритивната 
вредност на храната и исхраната 
Влијание на исхраната и ефектот на токсичните материи 
Општи принципи на токсикологијата (фази на токсиколошкиот ефект-фаза на експозиција, токсикокинетика 
и токсикодинамика) 
Токсични дози (фреквентност, токсичност, вид на токсин, реверзибилност, хиперсензивитет и 
хипосензивитет) 
Анатомија, физиологија и биохемија на интестиналниот тракт (абсорбција на храната, метаболизам на 
ентероцитите, пасивна дифузија, носачи, ендоцитоза, егзоцитоза, пренос на материи преку клеточната 
мембрана, транспорт на токсините во циркулацијата, доаѓање на токсините до ткивата, формирање на 
депоа во црн дроб, бубрези, коски, масни депоа, физиолошки бариери за токсините, баланс на течности во 
организмот и дијареа,) 
Метаболизам и екскреција на токсините од организмот 
Фактори кои влијаат врз токсичноста на храната од анимално потекло (диета и биотрансформација, 
макронутритивни промени на протеините, липидите и јагленохидратите, микронутритивни промени на 
витамините, пол, возраст) 
Лабораториски анализи за детерминирање на безбедноста на храната и откривање на токсините во храната 
(акутен, субхроничен и хроничен тест за токсичност, скрининг методи за токсичност, откривање на летална 
доза на токсинот, откривање на генетските влијанија на токсинот (Ames test, Host-mediated assays, Mouse 
lymphoma cell asay, Sister chromatid exchange, Micronucleus test). Биолошки опит (тератогенеза, 
репродуктивна и метаболичка токсикокинетика) 
Токсиканти кои се наоѓаат во храната од анимално потекло: Бактерии (Bacillus cereus, Clostridium botulinum, 
Staphyloccoci, Salmonela, Clostridium perfringens, Campylobacter jajuni, Escherichia coli, Listeria monocitogenes, 
Shigela, Vibrio, Yersinia enterocolitica), Вируси, (Norovirus, Rotavirus), Паразити (Trichimela spiralis, 
Pseudoterranova decipiens, Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Toxoplasma gondi) 
Микотоксини и микотоксикози 
Контаминација на храната со средства за Дезинфекција, Дезинсекција и Дератизација 
Природно присутни токсични материи во храната (Scombroid, Saxitoxin, Pyropheophorbide-A, Tetradotoxin, 
Ciguatoxin) 
Адитиви и контаминенти во храната од анимално потекло (конзерванси, антиоксиданси, засладувачи, бои) 
Полициклични ароматични јагленохидрати и други производи кои се користат при процесирањето на 
храната од анимално потекло (хетероциклични амини, нитрати, нитрити и нитрозамини) 
Алергиски реакции на внесената храна 
Опасности од околината 
Превенирање и заштита од нутритивните ризици 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60 = 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15   
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови   60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)   20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество   20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Omeye, S.T. 
Food and nutritional 
toxicology CRC Press LLC. 2004 

2. Edelstein, S., Gerald, B., Bushell, 
T.C., Gundersen, C. 

Food and nutrition at 
risk in America: food 
insecurity, 
biotechnology, food 
safety and 
bioterrorism. 

Jones and Bartlett 
Publischers, LLC. 2009 

3. Данев, М. 
Хигиена и технологија 
на месо, риби, јајца и 
нивни производи. 

Универзитет „ Кирил и 
Методиј " - Скопје. 

1999 

4. Рашета, Ј. 
Хигијена и 
технологија меса. 

Ветеринарски 
факултет, Београд 
 

1985 

22.1 

5. Милјковиќ. В. Хигијена и 
технологија млека. 

Ветеринарски 
факултет, Београд 

1984 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

22. 

22.2 

1.     
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО 
2. Код  

3. Студиска програма ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО 
ПОТЕКЛО 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р СОЊА СРБИНОВСКА 
ПРОФ. Д-Р МЕТОДИЈА ТРАЈЧЕВ 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Базични предзнаења од анатомија, физиологија, репродукција, 
технологија на одгледување на фармските животни, системи 
за безбедност во примарното сточарско производство, 
здравствена заштита на животните, хигиена и санитација во 
производството на храна. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со критичните точки при производството на храна од анимално потекло, ризиците за 
контаминација на храната, болести кои се пренесуваат со храната, успешно менаџирање со процесот на 
производство на храна од анимално потекло, производство на безбедна храна и заштита на потрошувачите 

11. 

Содржина на предметната програма 
Вовед во тематската структура на курсот 
Земјоделското производство и безбедноста на храната (Дефиниција за храна од анимално потекло и 
синџирот на нејзиното производство, контрола на квалитетот на храната од анимално потекло, здравствени, 
еколошки и социоекономски опасности) 
Добра производна практика во примарното фармско производство на животни за колење 
Критични точки во технологијата на производство на суровини од анимално потекло (Транспорт на 
животните, производство на месо, процесирање, контрола на хигиенската исправност и расипување на 
месото, производство на млеко, ладење, транспорт, контрола на хигиенската исправност на млекото и 
расипување на млекото, производство на јајца,  контрола на хигиенската исправност и расипување на 
јајцата, производство на аквакултурни производи, процесирање, контрола на хигиенската исправност и 
расипување) 
Предусловни програми за безбедност на храната од анимално потекло 
Примена на AОККТ  (HACCP) во индустријата за месо 
Примена на AОККТ  (HACCP)  во млечна индустрија 
Болести кои се пренесуваат преку храната од анимално потекло (Извори на контаминација на храната: 
примарни и секундарни, раширеност на болестите кои се пренесуваат преку храната, бактерии во храната 
од анимално потекло поврзани со инфекции и интоксикации, вируси и рикеции во храната поврзани со 
инфекции и интоксикации, габи и паразити поврзани со инфекции и интоксикации со храна, немикробни 
загадувачи на храната од анимално потекло) 
Резидуи во производите од анимално потекло (Хемиски резидуи, пестициди и адитиви, радиоактивни 
елементи, резидуи од лекови, хормони, антибиотици, токсини, алергени) 
Системи за безбедност и заштита на потрошувач  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15. Форми на наставните  
активности 15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 



 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи   5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Грујиќ, Р., Радовановиќ, Р. 

Управување со 
квалитетом и 
безбједношчу у 
производнји хране 

Банја Лука 2007 

2. 
Hubbert, W.T., Hagstad, H.V., 
Spangler. E., Hinton, M.H., 
Hughes, K.L. 

Food safety and quality 
assurance: Foods of 
animal origin 

Iowa State University 
Press, Ames, Iowa 
50014 

1996 

3. Luning, P.A., Marcelis, W.J., 
Jongen, W.M.F. 

Food Quality 
management Wgeningen Pers 2002 

4. Roberts, C.A. 
Food safety: 
Information handbook 

Greenwood Publishing 
groop, Inc 

2001 

22.1 

5. Torrence, M.E., Issacson, R.E. Food Safety in Animal 
Agriculture 

Iowa State Press, A 
Blackwell Publishing 
Company. 

2003 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач Година 

1. Redman, N.E. Food safety: Secound 
edition 

ABC-CLIO, Inc 2007 

2. Arvanitoyannis, I.S. 
HACCP and ISO 22000: 
Aplication to Foods of 
animal origin 

Blackwell Publishing, 
Inc 

2009 

3. Leliverd H.L.M., M.A. Mostert, J. 
Holan, B. White. 

Hygiene in food 
processing 

Cambridge England 2003 

4. Хрговиќ Н. Општа хигиена 
Ветеринарски 
факултет, Београд 

1989 

5. Данев М. 
Хигиена и технологија 
на месо, риби, јајца и 
нивни производи 

Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј", 
Скопје 

1999 

6. Рашета, Ј. Хигијена и технологија 
меса 

Ветеринарски 
факултет, Београд 

1985 

22. 

22.2 

7. Милјковиќ. В. Хигијена и технологија 
млека 

Ветеринарски 
факултет, Београд 

1984 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет КОНТРОЛА И ПРОПИСИ НА ХРАНА ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО 
2. Код  

3. Студиска програма ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ  
ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник 
ПРОФ. Д-Р. МЕТОДИЈА ТРАЈЧЕВ 
Проф. Д-р СОЊА СРБИНОВСКА 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Базични предзнаења од анатомија, физиологија, репродукција, технологија на 
одгледување на фармските животни, системи за безбедност во примарното 
сточарско производство, здравствена заштита на животните, хигиена и 
санитација во производството на храна. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):Имплементација на системите за безбедност на храна од анимално 
потекло, запознавање со законските регулативи во Македонија и споредбено во ЕУ, од областа на хигиената на 
производите од анимално потекло, производство на безбедна храна и заштита на потрошувачите 

11. 

Вовед во тематската структура на курсот 
Европска и македонска легислативе за безбедност на храна 
Контролни тела ЕУ и РМ  
Улогата на владините институции и другите авторитети во контролата на хигиената при преработка и промет со храна 
од анимално потекло, македонски законски прописи за официјална контрола и мониторинг на храна од анимално 
потекло.  
Системи за идентификација и следливост на животните 
Ветеринарно-санитарен надзор во производството, преработката, складирањето и прометот на производи од анимално 
потекло 
Контрола на примената на стандардите за безбедност на храна од анимално потекло (ХАЦЦП, ГМП, ГВП)  
Апликација на ЕУ регулативите за благосостојба на животните за колење  
Прописи за квалитет и безбедност на храна  
Оценка на хигиенската исправност на месото и органите од заклани животни за јавна потрошувачка  
Хигиенска оцена и контрола на преработките од месо и млеко 
Воведување систем за следливост на храната од анимално потекло 
Контрола на внатрешниот промет со храна од анимално потекло 
Контрола на увоз и извоз на храна од анимално потекло  
ТРАЦЕС систем  
Систем за брзо предупредување за храна и добиточна храна- РАСФФ  
Анализа на ризик 
Лабораториска контрола и микробиолошки квалитет на производите од анимално потекло. Контрола на резидуи од 
ветеринарни лекови, хормони, пестициди, полихлорирани бифенили, тоскични елементи, микотоксини и радиоактивни 
материи. 
Пазарни стандарди за квалитет на месо, млекото и производи од млеко 
Codex Alimentarius стандарди за храна од анимално потекло, 
СТО, ТБТ. СПС 
ИСО - стандарди 
Управување со отпадот и заштита на животната средина 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 



 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Codex Alimentarius Commision 

Codex Alimentarius 
Volume 10: Meat and 
meat productsincluding 
soaps and broths. 

Joint FAO/WHO Food 
Standard Programme 

1994 

2. FAO 
Good Practice for the 
meat meat industry 

Publishing Management 
Service, FAO 

2004 

3. Данев М. 
Хигиена и технологија 
на месо, риби, јајца и 
нивни производи 

Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј", 
Скопје 

1999 

4. 

Grujic Radoslav, Nikola 
Marijanovic, Radovanovic 
Radomir, Pooov Rajic Jovanka, 
Kumic Jasmin 

Kvalitet i analiza 
namirnica 

 2001 

22.1 

5. P.A.Luning , W.J.Marcelis., 
W.M.F. Jongen 

Food and Quality tool 
management,  Techno-
managerial aproach 

 2002 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. Dairy Marketing Branch 
Risk Management in the 
Dairy Industry 

CA Dept. of Food & Ag 2002 

2. Bernd van der Meulen, Menno 
van der Velde 

Food safety Low in the 
EU 

 2006 

3.  Risk Management in the 
Dairy Industry 

Dairy Marketing Branch 2002 

4. CA Dept. of Food & Ag 

Animal Products (Dairy 
Risk Management 
Programme) 
Specification 

NZFSA Dairy & Plants 2003 

5. Raymond O’Rurke European Food law  2001 

22. 

22.2 

6.  

Закони и подзаконски 
акти за квалитет и 
безбедност на храна 
донесени во РМ 

  

 
 



 

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

1. Наслов на наставниот предмет МОЛЕКУЛАРНИ МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛА НА АНИМАЛНИ 
ПРОИЗВОДИ  

2. Код  

3. Студиска програма ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО 
ПОТЕКЛО 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ДОЦ. Д-Р БЛАГИЦА ДИМИТРИЕВСКА 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Пред да започнат со реализација на курсот, студентите треба 
да располагаат со елементарни предзнаења од биохемија, 
молекуларна биологија, генетско инженерство и хемија 
стекнати во рамките на соодветните додипломски студии од 
областа на биолошките и биотехничките науки. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Практични компетенции: 
Познавање на инструменти кои се користат во рекомбинантна ДНК технологија  
Анализа на ДНК  
Анализа на протеини   
Теоретски знаења: 
Примена на молекуларни техники при контрола на потеклото и квалитетот на анималните производи. 

11. 

Содржина на предметната програма 
Анализа на протеини  
           ELISA 
      Електрофореза  
      Хроматографија 
      Спектрофотометрија и колориметрија  
Анализа на ДНК 
Изолација  
Амплификација  
Дигестија  
Хибридизација  
Секвенционирање  
Примена на техники за анализа на протеини и ДНК во контролата на анимални производи  
Потекло и состав на месо 
Потекло и состав на млеко  
Утврдување на присуство на причинители на алиментарни токсикоинфекции на ДНК ниво  
Утврдување на ГМО во анимални производи  
Утврдување на протеински профил на анималните производи 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 



 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 80 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 10 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Multon, J.L 

Analysis and Control 
Methods for Food 
and Agricultural 
Products, Analysis of 
Food Constituents 

 1997 

2. Levin, R.E 

Rapid Detection and 
Characterization of 
Foodborne 
Pathogens by 
Molecular 
Techniques 

 2009 

3.     

4.     

22.1 

5.     

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

СТУДИСКА ПРОГРАМА 
 

МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Генеза, еволуција и систематика на почвите 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
СИТЕ МОДУЛИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Јосиф Митрикески 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. Положен предмет 
од листа 1 Избрани поглавја од педологија (за студенти со 3 
годишни додипломски студии). 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе стекнат знаења за генезата, еволуцијата и класификационите системи на почвите кои 
постојат во светот и детално ќе се запознаат со почвени типови во Р Македонија. 

11. 

Содржина на предметната програма: Дефиниција и некои основни карактеристики на почвата Педогенетски 
фактори (матичен супстрат, клима, релјеф, живи организми, време, човекот како педогенетски фактор) 
Педогенетски процеси (распаѓање на минералите и на цврстите стени и образување на реголит, синтеза и 
трансформација на органските материи во почвата и образување на хумус, преместување на материите и 
антропогенизација на почвите) Образување на почвениот профил (хоризонтација) Почвени хоризонти и 
слоеви Дијагностички хоризонти Еволуција на почвите Цел и значење на класификацијата на почвите 
Класификациони системи Систематика на почвите во Р. Македонија Оддели (раздели) 11.1.Оддел на 
автоморфни почви  
11.1.1. Класа неразвиени автоморфни почви; типови: сирозем врз растресит супстрат (регосол), камењар 
(литосол), еолски песок (ареносол), колувијална (делувијална) почва  
11.1.2. Класа на хумусно-акумулативни почви, типови: варовничко-доломитна црница (калкомеланосол), 
рендзина, хумусно-силикатна почва (ранкер), смолница (вертисол), чернозем. 11.1.3. Класа на камбични 
почви, типови: кафеава шумска почва (дистричен и еутричен камбисол), циметна шумска почва (хромичен 
камбисол), кафеава почва врз варовници и доломити (калкокамбисол), црвеница (terra rossa) 11.1.4. Класа 
на елувијално илувијални почви, типови; лесивирана почва (лувисол), кафеава подзолеста почва 
(бруниподзол), подзол. 11.1.5. Класа на антропогени автоморфни почви, типови: риголована почва 
(ригосол), градинарска почва (хортисол), почви на депониите (депосоли). 
11.2. Оддел на хидроморфни почви 11.2.1. Класа на неразвиени хидроморфни почви, тип: алувијална почва 
(флувисол) 11.2.2. Класа на ливадски почви, тип: ливадска почва (семиглеј)  
11.2.3. Класа на псевдоглејни почви, тип: псевдоглеј 11.2.4. Класа на глејни почви, типови: хидрогена 
црница (хумоглеј), мочурливо глејна почва (еуглеј), псевдоглејно-глејна почва.  
11.2.5. Класа на тресетни почви, типови: висок тресет, низок тресет, преоден тресет.  
11.2.6. Класа на антропогени хидроморфни почви, типови: риголувана тресетна почва, оризна почва 
(ризосол), хидромелиорирани хидроморфни почви. 11.3. Оддел на халоморфни почви  
11.3.1. Класа на акутно засолени хидроморфни почви, тип: солончак 11.3.2. Класа на солонечни почви, тип: 
солонец 11.4. Оддел на субаквални (субхидрични) почви 11.4.1. Класа на неразвиени субаквални почви, тип: 
протопедон 11.4.2. Класа на развиени субаквални почви, типови: гитја, дај, сапропел 11.4.3. Класа на 
антропогени субаквални почви, типови: одводнет сапропел, одводнета гитја. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15. Форми на наставните  
активности 15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 



 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1.  Keys to soil taxonomy 
by Soil 

Survey Staff. SMSS 
Technical Monograph 6, 
Third Printing, Cornell 

University 

1987 

2. Malcolm E. Sumner, Editor-in Chief Handbook Of Soil 
Science 

CRC Press. Boca Raton-
London-New York- 
Washington, D.C 

1999 

3. Филиповски Ѓ. Педологија, четврто 
издание 

Универзитет "Кирил и 
Методиј", Скопје 

1993 

4. Филиповски Ѓ. Почвите на Република 
Македонија, Том I и II 

МАНУ, Скопје 1995 

5. Филиповски Ѓ. Почвите на република 
Македонија, Том III 

МАНУ, Скопје 1997 

6. Филиповски Ѓ. Почвите на република 
Македонија, Том IV МАНУ, Скопје 1999 

7. Филиповски Ѓ. Почвите на Република 
Македонија, Том V 

МАНУ, Скопје  2000 

8. Филиповски Ѓ.  Почвите на Република 
Македонија, Том VI 

МАНУ, Скопје 2004 

9. Skoric A., Filipovski G., Ciric M.  Klasifikacija zemljista 
Jugoslavije 

Akademija nauka i 
umjetnosti Bosne i 

Hercegovine, Sarajevo 
1985 

22. 
22.1 

10. Филиповски Ѓ.  
Класификација на 

почвите на Република 
Македонија 

МАНУ, Скопје 2006 

 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРИНЦИПИ НА ЕКОЛОШКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
СИТЕ МОДУЛИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Олга Најденовска 
Проф. д-р Елизабета Ангелова 

9. Предуслови за запишување на предметот Завршен додипломски студиум. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Магистер на земјоделски науки. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Принципи на еколошко земјоделство. Еколошко  делување на конвенционалното земјоделство. Загадување 
на вода, почва и воздухот . Енергетски и економски карактеристики на еколошкото земјоделство. Развиток 
на еколошкото земјоделство и  разбирање на поимот биолошко земјоделство. Основи на еколошкото 
земјоделство ( почва, органска материја во почвата и живите организми во почвата). Микроорганизмите во 
почвата  и биогеноста на истата.  Токсикоза  на почвата  и некои  микробиолошки методи за одредувањето 
на токсичноста  на почвата во склоп на принципите на еколошкото земјоделство.  
 
Контрола на штетниците, болестите и плевелите  во принципите на  еколошкото земјоделство. Примена на 
пестицидите , ѓубрењето, отпорни резистентни сорти , одржување  на разновидноста  во  толкувањето на 
принципите на еколошкото земјоделство.  Еко  заштита на растенијата. Улогата на микроорганизмите во 
заштитата на агроекосистемите од загадување . Споредба на квалитетот на производите од 
конвенционалното и еко  производството.   

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 
 
45 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

 
15 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Олга Најденовска 

Принципи на 
еколошко 

земјоделство 
  ( работна скрипта 

) 

  

2. Знаор Д 
Еколошка 

полљопривреда 
(одбрани поглавја) 

 2007 

3. Јарак М Микробиологија  2008 

4.     

22. 
22.1 

5.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ИСХРАНА НА РАСТЕНИЈАТА 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: АГРОХЕМИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Марина Стојанова 
9. Предуслови за запишување на предметот додипломски студии со освоени 180 кредити 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Со предметот Избрани поглавја од исхраната на растенијата студентите ќе се запознаат со основните 
елементи во почвата,основните ѓубрива како и значењето на одделни хранливи елементи во растението 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 Вовед и значење на предметот. Својства на почвата од аспект на исхрана на растенијата. Макробиогени 
хемиски елементи во почвата. Извори, облици, количинии загуби. Микробиогени елементи во почвата. 
Извори, облици,количини, загуби. Ѓубрива, Поделба Минерални ѓубрива. Органски ѓубрива.Исхрана на 
растенијата со основните макробиогени елементи. Исхрана на растенијата со основните микробиогени 
елементи. Физиолошко-биохемиска улога на елементите во растението,симптоми од недостато,симптоми од 
вишок на елементите. Исхрана на некои овошни и лозови култури. Исхрана на некои градинарски култури. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 
 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

 
15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 
Литература 

Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1.  
Интерна скрипта за 
предавања 
 

  

2. 
Работна тетратка за 
вежби 
 

  

3. Милан Јекиќ Агрохемија  1983 

4.     

22. 
22.1 

5.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Наводнување-одбрани поглавја  
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
СИТЕ МОДУЛИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Ордан Чукалиев 
Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ 

9. Предуслови за запишување на предметот Диплома за завршени додипломски студии.  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):Студентите ќе се здобијат со основни вештини за практичната 
примена на мерката наводнување кај различните земјоделски култури, односно за определување на количествата на 
вода потребна за наводнување, начинот и режимот на наводнување, оптимизација на наводнувањето и спецификите на 
наводнувањето кај секоја од земјоделските култури посебно, а се со цел добивање на повисоки и поекономични приноси 
и заштита на животната средина. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
*Наводнување на земјоделските култури (потреби од вода, норма на заливање и норма на наводнување, начин на залевање, ефекти од 
наводнувањето...) 
* Наводнување на поледелските култури  

 Наводнување на житните култури 
 Наводнување на пченицата  
 Наводнување на јачменот 
 Наводнување на пченката 

* Наводнување на индустриските култури 
 Наводнување на шеќерната репа 
 Наводнување на сончогледот 
 Наводнување на сојата 
 Наводнување на памукот 
 Наводнување на тутунот 
 Наводнување на хмељот  
 Наводнување на компирот  

* Наводнување на фуражните култури  
Наводнување на луцерката 
Наводнување на едногодишните легуминози 
Наводнување на повеќегодишните легуминози  
Наводнување на едногодишните граминеи  
Наводнување на повеќегодишните граминеи 

* Наводнување на градинарските и цвеќарски култури  
 Наводнување на доматите  
 Наводнување на пиперките 
 Наводнување на зелката 
 Наводнување на краставиците  
 Наводнување на лубеници и дињи  
 Наводнување на паркови, зеленило и цвеќиња 
 Наводнување на земјоделски култури во пластеници и оранжерии 

* Наводнување на втори култури  
* Наводнување на овошните насади  

Наводнување на јаболката 
Наводнување на крушата  
Наводнување на праската 
Наводнување на кајсијата  
Наводнување на вишњата  

* Наводнување на виновата 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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 



 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Иљовски И 
 

Наводнување, Учебно 
помагало за студенти 

Земјоделски факултет, 
Скопје  

1992 

2. Иљовски И., Чукалиев О.,  
 

Практикум по 
наводнување 

Земјоделски факултет, 
Скопје  

2002 

3. 
Чукалиев, О., Иљовски, И., 
Танасковиќ, В., Секулоска, Т.,  
 

Квалитет на водата во 
земјоделското 
производство 

Учебно помагало за сите 
насоки по новите 
наставни програми, 
Земјоделски факултет, 
Скопје. 

2010 

4. Bošnjak, ð.,  
 

Naodnjavanje 
poljoprivrednih useva 

Univerzitet u Novom Sadu, 
Poljoprivredni Fakultet, 
Novi Sad 

1999 

22.1 

5. Vučić, N.,  
 

Navodnjavanje 
poljoprivrednih kultura  

Univerzitet u Novom Sadu, 
Novi Sad 

1976 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1. Dragović, S.,  
 

Navodnjavanje, Naučni institut za ratarstvo 
i povrtarstvo, Novi Sad 

2000 

  2 
Lascano, R. J., Sojka, R. E., (editors)  
 

Irrigation of Agricultural 
Crops,  

Amer Society of 
Agronomy; 2nd illustrated 
edition edition  

2007 

  3 

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

Microirrigation for Crop 
Production-Design, 
Operation and 
Management.  

Elsevier 2007 

  4 

Чукалиев О., Иљовски И., 
Секуловска Т., Танасковиќ В.,  
 

Фертиригација за 
подобрување на 
растителното 
производство и заштита 
на животната средина во 
РМ, Брошура 

ГТЗ, Скопје 2003 

 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Мелиоративна педологија 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: ПЕДОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Јосиф Митрикески 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. 
Положен предмет од листа 1 Избрани поглавја од педологија 
(за студенти со 3 годишни додипломски студии). 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе стекнат знаења и вештини на кој начин и како ќе преземаат соодветни мерки при мелиорации 
на почвите со цел елиминирање на негативните својства што се јавуваат во почвите во насока на добивање 
на високи и стабилни приноси од земјоделските култури. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед: Морфолошки својства на почвата; Минераолошки состав на почвата; Хемиски состав на хумусот; 
Хемија на течната фаза на на почвата; Почвени колоиди и атсорптивна способност на почвата.  
Физички својства на почвата:Механички состав на почвата; Структура; Специфична маса; Порозност на 
почвата; Физичко-механички својства на почвата; Водни својства и воден режим на почвата; Почвен воздух 
и воздушен режим на почвата; Плодност на почвата;  
Систематика на почвата: Историјата на класификацијата на почвите во РМ; Принципи на класификацијата; 
Таксономски единици; Номенклатура на почвите во класификацијата; Оддели; Класи; Типови на почви;  
Оддел на автоморфни почви:Регосол, литосол, еолски песок, колувијална почва.Калкомелансол, рендзина, 
ранкер, чернозем, смолница. Калкокамбисол, црвеница, циметна шумска почва. Лувисол, подзол, 
бруниподзол.  
Антропогени почви:Ригосол, хортисол. Хидроморфни почви: Флувисол, псевдоглеј, хумофлувисол, хумоглеј, 
еуглеј. Тресетни почви; Халоморфни почви: Солончак, солонец. 
Мелиорација на почвите во мелиоративните подрачја; 
Основни мелиоративни мерки во мелортивните подрачја и нивното влијание врз почвата;  
Секундарно засолување на почвата и борба против него;  
Осови за мелиоративто но реонирање и класификација на мелиоративните реони на Р.М.  
Практична настава: Проучување на почвите за цели на хидротехничките мелиорации; Определување на 
физичките својства на почвата во полски и лабораториски услови. 
  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 
 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 
 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 
 

 
часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 5 часови 



 

 

16.2 Самостојни задачи 10 
 часови  

16.3 Домашно учење 45 
 

часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Филиповски, Ѓ. 

Генеза, еволуција и 
научне основе 

мелиорација слатина 
Овчег Поља. Годишен 
зборник на ЗШФ. Том 

XII 

Скопје 
 

1959 
 

2. Михајло Адам 
Слатине и слатинаста 

тла Славеније и 
Барање 

Осијек 
 

1981 
 

3. Богдановиќ. М. ред. 
Хемијске методе 

испитивања 
земљишта 

Београд 
 

1966 
 

4. Ресуловиќ, Х. ред. 
Методе истраживања 
физичких својстава 

земљишта 

Београд 
 

1971 
 

5. Филиповски Ѓ. Педологија, четврто 
издание 

Универзитет "Кирил и 
Методиј", Скопје 

 

1993 
 

6. Филиповски Ѓ. 
Почвите на Република 
Македонија, Том I и 

II. 

Скопје, МАНУ 
 

1995 
 

7. Филиповски Ѓ. Почвите на република 
Македонија, Том III. 

МАНУ, Скопје 
 

1997 
 

8. Филиповски Ѓ. Почвите на република 
Македонија, Том IV. 

МАНУ, Скопје 
 

1999 
 

9. Филиповски Ѓ. Почвите на Република 
Македонија, Том V. 

МАНУ, Скопје 
 

2000 
 

22.1 

10. Филиповски Ѓ. Почвите на Република 
Македонија, Том VI. 

МАНУ, Скопје 
 

2004 
 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1.     



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Минералогија со основи на петрографија 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
МОДУЛ: ПЕДОЛОГИЈА  

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Јосиф Митрикески, Проф. д-р Татјана Миткова 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. Положен предмет 
од листа 1 Избрани поглавја од педологија (за студенти со 3 
годишни додипломски студии). 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе стекнат  знаења за минералошкиот состав на почвите  и за основите на петрографијата со 
посебен осврт за својствата на минералите и составот на стените и нивното значење за образувањето на 
почвите. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Минералогија-општ дел Историски развој на земјината кора. Поим на минерал и поим на стена. Кристални и 
аморфни минерали. Процес на кристализација, кристални системи. Настанување и распаѓање на 
минералите. Начин на испитување на минералите: а) надворешни карактеристики  б) испитување на 
внатрешни структури. Кристалохемија Изоморфизам. Полиморфизам. Псеудоморфизам. Типови на 
внатрешни структури. Типови на хемиски врски. Внатрешна структура на силикатите. Минерална физика 
Тврдина. Цепливост. Прекршување. Еластичност и пластичност. Боја. Боја на огриб. Прозрачност и сјајност. 
Специфична тежина. Оптички карактеристики (својства) Хемиски карактеристики на минералите 
Минералогија-специјален дел  Кварц.  Фелдспати. Фелдспатоиди. Лискуни. Талк. Зеолити. Хлориди. 
Серпентини. Минерали на глина.  Амфиболи. Пироксени. Оливини. Гранити. Епидот. Оксиди и хидроксиди на 
железо. Карбонати. Сулфати. Нитрати. Халоиди. Петрографија  Магматски стени: а) длабински б) 
површински в) жични г) субвулкански  Седиментни стени:  а) механички седиментни                 б) хемиски 
седиментни в) органогени седиментни.  Метаморни стени: а) динамометаморфни стени  б) 
термометаморфоза и  в) контактнометаморфоза  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 
 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 

17. 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 



 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Milan Ilic., Stevan Karamata 

Specijalna 
minerologija, Prvi 

deo (pregled 
petrogenih 

minerala), drugo 
nepromenjeno 

izdanje, 

Beograd 
 

1978 
 

2. Milan Ilic 

Specijalna 
minerologija, Drugi 

deo (pregled 
metalicnih minerala), 
drugo nepromenjeno 

izdanje 

Beograd 1978 

3. Vera Knezevic Gorgevic, 
Predrag Gorgevic 

Osnovi petrologije, I 
izdanje 

Beograd 1976 

4. Malcolm E. Sumner, Editor-in 
Chief. 

Handbook Of Soil 
Science 

CRC Press. Boca 
Raton-London-New 
York- Washington 

1999 

22. 
22.1 

5. Nikola Kostic 
Agrogeologija, 
Izdavacka kuca  

"Draganic " 
Beograd 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Искористување, деградација и заштита на почвите 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
МОДУЛ: ПЕДОЛОГИЈА  

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник 
 Проф. д-р Татјана Миткова 
Проф. д-р Јосиф Митрикески 
Проф. д-р Ордан Чукалиев 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. Положен предмет 
од листа 1 Избрани поглавја од педологија (за студенти со 3 
годишни додипломски студии). 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе стекнат знаења и вештини за практиките за правилно искористување на почвите  со посебен 
осврт за видовите на деградација и мерките за заштита на почвите од разни видови на деградација. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Почвата како компонента на животната средина. Дефиниција на почвата. Некои основни 
карактеристики на почвата. Функции на почвата.Видови на антропогенизација на почвата и нивна 
класификација.Извори на загадување на почвата со штетни материи. Класификација на загадувачите според 
изворот на загадување, средината на загадување, потеклото и агрегатната состојба на загадувачите.  
Антропогенизација на почвата и нејзина класификација. Негативна антропогенизација. Позитивна 
антропогенизација. Земјишен фонд и користење на земјиштето. Видови негативна деградација и нивна 
класификација. Деструкција (уништување) и покривање на почвата и мерки против оштетувањата на 
почвата со деструкција. Деструкција со ерозија и лизгање на земјиштето и мерки против оваа деструкција. 
Деструкција со пренамена во користењето и мерки против конверзијата.Инфекција со патогени 
микроорганизми. Општи карактеристики на некои поважни патогени микроорганизми и нивното однесување 
во почвата.Контаминација и мерки против контаминацијата на почвите. Хемиска контаминација (тешки 
метали, радионуклеиди, кисели дождови -ацидификација, алкализација, производи од нафтената 
индустрија, минерални ѓубрива, пестициди). Физичка деградација. Деградација и мерки против 
деградацијата на почвите во земјоделството. Деградацијата на почвите со уништување на природната 
вегетација и одгледување на културни растенија. Мерки (хумизација). Деградација на почвата со обработка 
(физичка деградација. Деградација на почвата со наводнување. Мерки (одводнување, десалинизација, 
деалкализација). Деградација на почвата во сточарските фарми. Водата како фактор за деградација на 
почвата (иригациона ерозија, секундарно засолување). Водата како фактор за искористување и 
наголемување на продуктивноста на почвата. Мерки за заштита на почвите од штетното дејство на водите. 
Нитратна директива. Дезертификација и мерки против дезертификација на почвите. Суша, видови суша и 
влијание врз почвата и водниот биланс, Мерки за борба против сушата (конзервација на водата, 
подобрување на водниот биланс, наводнување...).  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 



 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Филиповски Ѓорѓи 

Деградација на 
почвите како 

компонента на 
животната средина 

во Република 
Македонија 

МАНУ, Скопје 2003 

2. Sekulic P., Kastori R., Hadzic v. 

Zastita zemljista od 
degrdacije. Naucni 

Institut za ratarstvo i 
povrtarstvo 

Novi Sad 2003 

3. F.A.M. de Haan and M.I. 
Visser-Reyneveld 

Soil Pollution and Soil 
Protection 

International Training 
Centre (PHLO), 

Wageningen 
Agricultural University 

1996 

4. Tancic Nadezda 

Fizicki, Hemijski i 
Bioloski agensi 
kontaminacije 

zemljista 

Univerzitet u 
Beogradu, 

Poljoprivredni Fakultet, 
Beograd 

1993 

5. Kastori R.et.all. Heavy Metals in the 
Environment 

Naucni Institut za 
ratarstvo i povrtarstvo, 

Novi Sad 
1997 

6. Sregio Conti, Anna Segre Mediterranean 
Geographies 

Società Geografica 
Italiana,Roma 

1998 

22.1 

7.  

Публикација на 
трудови во разни 

списанија поврзани 
со предметната 

програма 

  

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1.     
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Почвена микробиологија-одбрани поглавја 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Претходни општи предзнаења од микробиологија, педологија, 
агрохемија, хемија, генетика 

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник  Проф. д-р Олга Најденовска 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од...  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):Стекнување на знаење, оспособеност за дискутирање и 
презентирање на изработени задачи преку семинарски и проектни активности. Преку теренската настава 
студентите ќе се запознаат со земјоделската практика, а преку практичната настава ( вежбите), стекнување 
на основни знаења и вештини за лабораториска работа. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 Почвата како природно живеалиште на микроорганизмите. Влијанието на абиотичките фактори на 
микроорганизмите во почвата (кислород, вода , топлина, киселост на почвата., светлоина). Влијание на 
органската материја на микроорганизмите во почвата. Структурата и текстурата на почвата и  
микроорганизмите. Влијание на биотичките фактори на микроорганизмите во почвата. Микроорганизмите и 
растенијата. Ризосферни микроорганизми. Разновидност на микроорганизмите во почвата. Создавање и 
состав на органската материја во почвата. Циклус на јаглеродот во почвата. Разложување на органските 
соединенија на јаглеродот. Разложување на моносахаридите. Разложување на целулозата. Разложување на 
скробот. Разложување на хемицелулозата. Разложување на пектинот. Циклус на азот во почвата. 
Амонификација и значењето на микробиолошката трансформација на азотните соединенија во  почвата. 
Микробиолошко разложување на протеините, карбамидот и нуклеинските киселини  во почвата. 
Нитрификација и  денитрификација и нивното значење за почвата. Поим и  механизам  на биолошка 
азотофиксација. Симбиозна азотофиксација. Симбиозни односи меѓу ризобиумите и легуминозните растенија 
. Слободна азотофиксација. Асоцијативна азотофиксација. Циклус на фосфорот. Минерализација на 
органските соединенија на фосфорот, мобилизација на терцијалните фосфати, имобилизација на достапните 
фосфати и редукција на фосфорот.  Циклус на сулфурот.  Минерализација на органски соединенија на 
сулфур во почвата. Оксидација на водород сулфидот. Десулфофикација.  Улогата на микроорганизмите во  
трансформацијата на калиумот, железото и манганот во почвата. Хумус. Синтеза и минерализација на 
хумусот. Влијание на агротехничките мерки на микробиолошките процеси во почвата. Примена на 
микроорганизмите во растителното 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 аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат 
форуми, дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 17. 
17.1 Тестови 60 бодови 



 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 
17.3 Активност и учество 20 бодови 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. 

О. Најденовска, М. Јарак, Ј. 
Чоло 

Почвена 
микробиологија 

Универзитет Св. 
Кирил и Методиј, 
ФЗНХ - Скопје 

2012 
22.1 

2.    
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. D. Djukic, V. Jemcev, J. 
Kuzmanova 

Biotehnologija 
zemljista 

Univerzitet vo 
Kragujevac, R. Srbija 

2007 

2. 

 М. Говедарица, М. Јарак Практикум из 
микробиологије 

Универзитет во 
Нови Сад, 
Пољопривредни 
факултет 

1997 

22. 

22.2 

3.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Биомониторинг на животна средина 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Олга Најденовска 
9. Предуслови за запишување на предметот Завршен додипломски студиум 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Магистер на земјоделски науки 
 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Поим за мониторинг на животна средина.  Одбрани поглавја од загадување и заштита на воздухот, водата и 
почвата во животната средина. Мониторинг на  физички , хемиски и биолошки загадувачи на воздухот, 
водата и почвата.  Улогата на микроорганизмите во заштитата на животната средина  од загадување. 
Биомониторинг  на тешките метали  во загадувањето во животната средина и толкувањето на абиотичките и 
биотичките процеси на транспортот и трансформацијата на металите во животната средина.   Цврстите 
отпадоци  како извори на загадување во животната средина и мониторинг на истите во заштитата на 
животната средина. Мониторинг на радиоактивните материи - извори на загадување во животната средина.. 
Мониторинг  на земјоделското производство во загадувањето на агроекосистемот и животната средина.  
Поим за мониторинг и цел на мониторингот во управување и заштита на производството во 
агроекосистемот. Биолошки мониторинг. Мониторинг на храна ( пестициди, адитиви). Мониторинг на водите, 
сапробен систем и мониторинг на водите кои  се користат во земјоделското производство. Извори на 
загадување на водите во животната средина. Мониторинг на изворите на загадување на почвата.  
Мониторинг во агрохемизацијата и заштитата на животната средина.  
Биомониторинг на микробната популација и ензимската активност како показател  на загадувањето  и  
улогата на микроорганизмите во ревитализирање на животната средина од различни  видови  на 
загадување.  
Мониторинг на бучавата во животната средина.  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 
 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 
 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 5 
 

часови 

16.2 Самостојни задачи 
 
10 
 

часови 
16. Други форми на активности 

 

16.3 Домашно учење 45 часови 



 

 
Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Најденовска Олга скрипта   

2. Самир Ѓуг 
Одбрани 
поглавја,Еколошки 
инжењеринг 

 2008 

22. 
22.1 

3. Олга Најденовска 
Мерење на штетни 
агенси- мониторинг 
во агроекосистемот 

скрипта  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Одржливо управување со почвите 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: ПЕДОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Татјана Миткова 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. Положен предмет 
од листа 1 Избрани поглавја од педологија (за студенти со 3 
годишни додипломски студии). 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе стекнат знаења и вештини за техниките и практиките за одржливо управување со почвите и 
нивното значење во функција на земјоделското производство 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Почвата и некои основни карактеристики. Земјишен фонд во светот и во Р.Македонија. Функции на почвата. 
Основни поими во менаџментот на земјиштето.Стопанска оцена и вреднување на почвата. Дефиниција и 
поими. Почвите во Р. Македонија како природен ресурс. Производна класификација на почвите. Почвата 
како ресурс за стопанството. Управување со почвите (концепт, практики на создавање културни почви, 
одржливо користење на почвите). Техники и практики на одржливо искористување на почвите. Контрола на 
интензивната агротехника. Индикатори за оцена на квалитетот на почвите (визуелни, физички, хемиски, 
биолошки). Процена на земјиштето за организација на земјоделско производство. Погодност на почвите за 
одгледување на одделни земјоделски култури. Стандарди, регулативи за квалитет на почвите во ЕУ и Р. 
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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Филиповски Ѓ. Педологија четврто 
издание 

Универзитет "Кирил 
и Методиј", Скопје 

1993 

2. Татјана Миткова 

Деградација и 
заштита на 

почвите. Работна 
скрипта 

ФЗНХ, Скопје 2008 

3. Филиповски Ѓорѓи 

Деградација на 
почвите како 

компонента на 
животната средина 

во Република 
Македонија 

МАНУ, Скопје 2003 

4.  

Публикација на 
трудови во разни 

списанија поврзани 
со предметната 

програма 

  

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Квалитет на водата  
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ:НАВОДНУВАЊЕ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Ордан Чукалиев 
Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. Положен предмет 
од листа 1 наводнување-одбрани поглавја (за студенти со 3 
годишни додипломски студии). 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе стекнат знаења и вештини за квалитетот на водата од физички, хемиски и биолошки аспект, 
со посебен осврт за нејзината примена во земјоделското производство. Базични знаења и вештини за 
аналитичките процедури во определување на квалитетот на водата во земјоделското производство. Знаења 
и вештини за примена на класификациите за квалитет на водата и толкување на резултатите од аспект на 
употребата на водата во земјоделското производство. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
*Водата и наводнувањето како компоненти за еколошко земјоделско производство.  
* Земјоделското производство и квалитетот на водата за наводнување. Физички и биолошки својства на 
квалитетот на водата. 
* Хемиски својства на водата. Потребни хемиски анализи за определување на квалитетот на водата.  
*Класификации на водата за наводнување.  
Пристап на определувањето на квалитет на водата за земјоделското производство според FAO. 
*Стандарди за квалитет на водата во Р. Македонија. 
*Квалитет на водата за наводнување и нејзино влијание кај различните техники за наводнување.  
*Квалитет на водата за наводнување и нејзино влијание врз почвата и својствата на почвата. 
*Загадување и заштита на водите во земјоделството. Квалитет на вода за напојување на домашни животни. 
*Употреба на отпадни води во земјоделството. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 



 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. 

Чукалиев, О., Иљовски, И., 
Танасковиќ, В., Секулоска, 
Т.,  

 

Квалитет на водата 
во земјоделското 

производство 

Учебно помагало за 
сите насоки по 

новите наставни 
програми, 

Земјоделски 
факултет, Скопје. 

2010 

2. Иљовски, И., Чукалиев, О.,  
 

Практикум по 
Наводнување, 
Деградација и 

заштита на 
почвите. Работна 

скрипта 

Земјоделски 
Факултет, Скопје  2002 

3. Bošnjak, ð.,  
 

Naodnjavanje 
poljoprivrednih useva 

Univerzitet u Novom 
Sadu, Poljoprivredni 
Fakultet, Novi Sad 

1999 

22.1 

4. Aeyrs, R. S., Wescot, D. W.,  Water Quality for 
Agriculture. 

FAO Irrigation and 
Drainage Paper 29. 
Rome 

1985 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

1. Наслов на наставниот предмет МАРКЕТИНГ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНАТА 
ОДГОВОРНОСТ 

2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: ЕКОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник  ПРОФ. Д-Р НЕНАД ГЕОРГИЕВ 

9. Предуслови за запишување на предметот Предзнаења од областа на маркетингот на земјоделско-
прехранбените производи 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
По завршување на предметот, студентите ќе бидат компетентни за следното: 
Да дискутираат на моментните теми поврзани со маркетингот на земјоделско-рехранбените производи; 
Да ги идентификува границите на традиционалните маркетинг теории; 
Да спроведе истражување и да изработи труд кој ќе го презентира усно, 
Да елаборира и интерпретира академски истражувања. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 Предметот нуди теоретски преглед на традиционалниот макркетинг прилагоден на моментните теми за 
значајни за маркетингот на животната средина и социјалната одговорност. Базиран на идејата дека 
маркетингот има потреба да се развие во иднина, предметниот материјал се фокусира на следните теми: 
Маркетиншките стратегии како променлив процес; 

 Развој поради напреднувања во маркетиншките научни области (развој на процесите и производите); 
 Кои се поттикнувачите на промените, доколку се запази социјалната, бизнис и индивидуалната перспектива, 

и 
 Маркетинг изразен преку, на пример, маркетинг за бренд. 

Сите овие концепти се поткрепени со предметната програма, која е организирана преку предавања и 
семинари. За време на семинарите и предавањата, ќе се дискутираат есенцијалните термини кои понатаму 
ќе бидат предмет на емпириската студија. Ќе се користи литература од областа на маркетингот на 
животната средина и социјалната одговорност. Ќе се дискутираат различни стратегии преку динамични 
модели, користејќи трудови од научни списанија од поново време. 
Последниот дел од предметот е изработка на индивидуален проект во кој се очекува од студентите да го 
искористат своето знаење од теоријата. Проектот треба да биде напишан во вид на есеј, а потоа усно треба 
да се презентира за време на индивидуалниот семинар. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 
 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 
 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

 
15 
 

 
часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 5 часови 



 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1.  

Одбрани поглавја 
од најновата 
литература и 
објавени трудови 
од областа на 
маркетингот на 
животната средина 
и социјалната 
одговорност. 
 

  

2. Charter М., Polonsky M .J. 

Greener Marketing: A 
Global Perspective 
on Greening 
Marketing Practice. 

Greenleaf Pubns. UK   1999 

3. Kotler P., Keller K. Marketing 
management. 

Pearson Education, 
Inc. Upper Saddle 
River. New Jersey 

2006 

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Биоремедијација на почвите 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: ПЕДОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник 
 Проф. д-р Татјана Миткова 
Проф. д-р Олга Најденовска 
Проф. д-р Татјана Прентовиќ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. Положен предмет 
од листа 1 Избрани поглавја од педологија (за студенти со 3 
годишни додипломски студии). 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе стекнат знаења за видовите и степенот на антропогенизација на почвите (негативна 
антропогенизација или деградација) и вештини односно мерки таа да се подобри - позитивна 
антропогенизација (биоремедијацијата како мерка за отстранување или намалување на контаминацијата на 
почвите). 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Почвата и некои основни карактеристики. Земјишен фонд во светот и во Р.Македонија. Функции на почвата. 
Производна класификација на почвите. Почвата како ресурс за стопанството. Индикатори за оцена на 
квалитетот на почвите (визуелни, физички, хемиски, биолошки). Плодност и продуктивност на почвите за 
одгледување на одделни земјоделски култури. Стандарди, регулативи за квалитет на почвите во ЕУ и Р. 
Македонија. Видови на антропогенизација на почвата и нивна класификација. Главни извори на загадување 
на почвите со штетни материи. Контаминација (полуција) на почвата преку другите компоненти на 
животната средина. Контаминација на почвата со штетни материи. Законска регулатива за максимално 
дозволени концентрации на штети материи во почвата Мерки против контаминацијата на почвата од 
другите компоненти на животната средина (воздух, вода). Деконтаминација на почвите. Микроорганизмите 
и нивната улога во биоремедијацијата  на екосистемите. Основни групи микроорганизми актерии, алги, 
протозои и други).  Дистрибуција на микроорганизмите во почвата и подземните води. Значењето на 
заедницата на микроорганизми во биолошките третмани. Бактериска клетка и пораст на бактериската 
клетка. Структура на бактериските популации.  Поим за лаг фаза, експоненцијален пораст, стационарна 
фаза и смрт на микробната клетка и микробната заедница во определена средина.  Еколошки фактори и 
степен на трансформација на полутантите од страна на микроорганизмите. Биоремедијација на тешките 
метали во почвата со помош на микроорганизмите во аеробни и анаеробни услови. Биодеградација на 
метанот со метанотрофни микроорганизми. Биодеградација на полициклични ароматични јаглеводороди. 
Биодеградација на ароматични соединенија. Биодеградација отпадни материи (третман на отпадни води со 
амониум оксидативни бактерии, третман на фенолни материи). Фактори кои влијаат на степенот на 
бидеградацијата и биоремедијацијата. Фактори на супстратот, содржината на влага, температура, pH на 
почвата, потребата за нутритиенти и друго. Моделирање на порастот и биодеградацијата и 
биоремедијацијата. Методи кои се користат за мерење на популацијата на микроорганизмите и нивната 
активност. Зависноста на биоремедијацијата од густината и активноста на популацијата на 
микроорганизмите. Фиторемедијација на почвите. Познавање на растенијата што се користат за 
деконтаминација на почвите од разни штетни материи (тешки метали, радионуклеиди, нафтени деривати и 
сл.) 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 



 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови  бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  бодови 

17. 

17.3 Активност и учество  бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Филиповски Ѓ. Педологија четврто 
издание 

Универзитет "Кирил и 
Методиј", Скопје 1993 

2. Татјана Миткова 
Деградација и 
заштита на почвите. 
Работна скрипта 

ФЗНХ, Скопје 2008 

3. Филиповски Ѓорѓи 

Деградација на 
почвите како 
компонента на 
животната средина во 
Република Македонија 

МАНУ, Скопје 2003 

4.  

Публикација на 
трудови во разни 
списанија поврзани со 
предметната 
програма 

  

5. Nadezda Tančić 
Fizički, hemijski, i 
biološki agensi 
kontaminacije zemljišta 

Beograd 1993 

6. Kastori Rudolf., et. all. 
Teški metali u zivotnoj 
sredini 

Novi Sad 1997 

7. Sekulić Petar., et. all. 
Zaštita zemljišta od 
degradacije 

Novi Sad 2003 

8. F.A.M. de Haan.,et.all.  Soil Pollution and Soil 
Protection 

Wageningen 1996 

22.1 

9. Самир Ѓуг  Еколошки 
инжењеринг 

  

Дополнителна литература 

22. 

22.2 Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 



 

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

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: ЕКОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник  Проф. д-р Елизабета Ангелова 
9. Предуслови за запишување на предметот Завршени додипломски студии. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Познавања за терестричните и акватичните екосистеми, нивната класификација. 
Целта е студентите да ги запознаат екосистемите, нивниот биодиверзитет и одржувањето на еколошката 
рамнотежа. 
 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Фунција и важност на екосистемите. Класификација на екосистемите. Урбани екосистеми.(запознавање со 
последиците од урбанизацијата врз човекот и неговата еколошка средина, и откривање на нови еколошки 
капацитети, кои се од голема важност). Временска и просторна организација на екосистемите. Односи во 
екосистемот(акција, реакција и коакција). Биоми. Биодиверзитетот на екосистемите. Развојот на екосистемот 
од субатомска честичка до биосфера (субатомска честичка-атом-молекула-макромолекула-органел-клетка-
орган-организам-популација-биоценоза-екосистем-биосфера). (Примарна) Биомаса во екосистемите. Улогата 
на дождовните шуми, саваните, степите, тундрите и тајгите во екосистемите. Влијанието на човекот врз 
екосистемите. Агро екосистеми. Одржливост на агро екосистемите. Компонентни на екосистемите. 
Еутрофикација на екосистемите.  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 
 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 
 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 5 
 часови 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 
16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 18. Критериуми за оценување 

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

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Allan J.D. Stream 
 

Ecology, Structure 
and function of 
running waters. 400 
pages,  1 edition 

Springer 
ISBN: 0412355302. 
 

1998 

2. 
Begon, M., Harper, C.R., 
Townsend, C.R. 

Ecology. 738 pages,  
4th edition 

Blackwell Publishers, 
ISBN: 1405111178 
 

2005 

3. Tarman K. 
 

Osnove ekologije in 
ekologija živali. 547 
strani, 1. izd. 

DZS 
ISBN: 8634107132. 
 

1992 

4. Wetzel R. 
 

Limnology, lake and 
river ecosystem. 850 
pages, 3 edition 

Academic Press, 
ISBN: 0127447601. 
 

2001 

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Еколошка микробиологија 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Олга Најденовска 
9. Предуслови за запишување на предметот Завршени додипломски студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Магистер на земјоделски науки 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Толкување на поимот еколошка микробиологија. 
Вовед во еколошка микробиологија и полето на изучување.  
Биолошка разновидност на микроорганизмитеи екофизиолошки групи микроорганизми. 
Распространетост на микроорганизмите во екосистемот. 
Микроорганизми во воздух , вода и почва.  
Интегритет на микробните заедници, меѓусебни кооперативни  и конкурентски односи во одредени 
еколошки услови.  
Изучување на биогеохемиските циклуси и енергетските механизми кај микроорганизмите.  
Адаптација  на микроорганизмитеи индукција на ензимската активност во одредени еколошки услови.  
Микроорганизмите и  загадувањето на екосистемот. Изучување на микроорганизмите како биоиндикатори на 
загадувањето и нивната улога во заштитата на агроекосистемот.  Биоремедијација и микроорганизмите. 
Поим на чисти култури микроорганизми и нивната примена во заштитата на екосистемот.   

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 
 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 
 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 5 
 часови 

16.2 Самостојни задачи 
 
10 
 

часови 16. Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 45 
 

часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 



 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Проф.др. Олга Најденовска скрипта   

2. Ѓукиќ Драгутин и Ѓорѓевиќ 
Снежана 

Природословна 
микробиологија 

  

3. Самир Ѓуг 
одбрани поглавја, 
Еколошки 
инжењеринг 

  

4.     

22. 
22.1 

5.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Интеракција на организмите 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: ЕКОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Елизабета Ангелова 
9. Предуслови за запишување на предметот Завршени додипломски студии. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта е студентите да се стекнат со знаења за интеракциите, кои се воспоставуваат помеѓу организмите од 
различни видови. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Основни поими на интеракциите, значење на интеракциите помеѓу организмите во екосистемите. 
Неутрализам.  
Компетиција: влијанија на еден организам врз другиот, интра и интерспецифична компетиција. Примери со 
акватичните екосистеми. 
Предаторство:значење и влијание на предаторот и пленот, хербивори и карнивори. 
Паразитизам: Значење на паразитизмот во биосферата, односи паразит-домаќин со акцент на водените 
екосистеми, примери поврзани со патогеноста на отпадните води. 
Мутуализам- односи помеѓу индивидуи од различни 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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 
 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. BULL, SLATER 
 

Microbial interactions 
and communities 

Academic press 
 

1982 

2. DUNNY, WINANS Cell-cell signalling in 
bacteria 

American Society for 
Microbiology Press 
 

1999 
 

3. 
WELLINGTON, E.M.H.,VAN 
ELSAS, J.D. 
 

Genetic interactions 
among 
microorganisms in 
the natural 
environment 

Pergamon Press Ltd., 
Oxford, UK., ISBN 0-
08-042000-1, pp.303. 
 

1992 
 

4. AGRIOS, G. N. 
 

Plant Pathology 
Academic Press, San 
Diego, 635 s. 
 

1997 
 

22. 
22.1 

5. LUCAS, J. A Plant pathology and 
plant pathogens 

Blackwell Science Ltd., 
274 
 

1998 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Глобална екологија 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: ЕКОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Елизабета Ангелова 
9. Предуслови за запишување на предметот Завршени додипломски студии. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе се стекнат со знаења од областа на глобалната екологија, промените и начините за нивна 
превенција и санирање на штетите. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 Нераскинлива поврзаност помеѓу живата и неживата природа. Природните екосистеми и нивната 
хиерархија. Темелни теоретски основи. Екологијата како наука. Краток приказ на историскиот развој. 
Планетата земја како екосистем. Екосфера. Основни функционални карактеристики. Екосферата и 
антропогеното влијание. Еколошки предуслови на различните цивилизации и нееднаквиот глобален развој. 
Антропогеното влијание и ефектот на стаклена градина. Уништување на стратосферскиот озон. За 
глобалната промена на климата. Искористување и загадување на морињата. Искористување и загадување 
на слатката вода. Антропогено влијание врз педосферата и литосферата. Антропогено влијание врз 
биосферата. Промени во биодиверзитетот како показател на антропогеното влијание врз биосферата. 
Влијание на човекот на биолошката разновидност во копнените делови на биосферата. Главни причини за 
глобалните промени. Глобален пораст на жители. Урбанизација. Потрошувачка на енергија, загадување на 
атмосферата и трајно одржлив развој. Потребни мерки за трајно одржлив развој. Зголемување на 
заштитените подрачја. Почетоци на нова економска и социјална политика. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 
 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

 
15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 

16. Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 
45 
 
 

часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 



 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Lampert, W., Sommer, U. 
 

Limnoecology. 
Ecology of Lakes and 
Streams 

Oxford University 
Press, New York 

1997 

2. Mitsch, W. J. Global wetlands-Old 
Worlds and New 

Elsevier, Amsterdam 1994 

3. Moss, B 
 

Ecology of Fresh 
Waters 

Blackwell Sc. Publ., 
Oxford 

1998 

4.     

22. 
22.1 

5.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: АГРОХЕМИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Марина Стојанова 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии.Положен предмет 
од листа 1 Избрани поглавја од агрохемија (за  студенти со 3 
годишни додипломски студии). 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Преку предметот Ѓубрива студентите ќе имаат можност да се запознаат со различните видови ѓубрива кои 
се користат во исхраната на земјоделските култури. Запознавање со актуелни но и нови видови ѓубрива кои 
наоѓаат примена во праксата. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед.Производство и потрошувачка на ѓубривата во светот.Производство и потрошувачка на ѓубривата во 
Р.Македонија. Значење на ѓубривата во современото земјоделско производство.-канстатации на ФАО. Нови 
достигнувања во производството на минералните ѓубрива во светот. Основна поделба на ѓубривата. 
Предности на минералните ѓубрива пред органските и обратно.Видови нови ѓубрива за примена во 
системите за фертиригација. Кристални ѓубрива. Сложени ѓубрива со пестициди. Течни сложени ѓубрива. 
Ѓубрива со микроелементи.Органски ѓубрива.Примена на муњот од отпадните и колекторските води како 
ѓубриво.Видови,потреби,проблеми.Минералните ѓубрива и енергетската продуктивност во земјоделството. 
Транспорт и чување на ѓубривата. Влијание на ѓубривата врз отпорноста на растенијата на болести и 
штетници. Ѓубривата и заштитата на животната средина. Влијание на почвата и ѓубривата на квалитетот на 
храната и здравјето на лугето и животните.  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 
 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 5 
 

часови 

16.2 Самостојни задачи 
 
10 
 

часови 16. Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 45 
 часови 

Начин на оценување 17. 
17.1 Тестови  бодови 



 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  бодови 
17.3 Активност и учество  бодови 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Живота Поповиќ Агрохемија и 
фертилизација 

Белград 1985 

2. Милан Јекиќ Агохемија втор дел Скопје   1983 

3. Rudolf K. Neophodni 
mikroelementi 

Novi Sad 1990 

4.     

22. 
22.1 

5.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Лабораториски техники и полски опити 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: АГРОХЕМИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Марина Стојанова 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии.Положен предмет 
од листа 1 Избрани поглавја од агрохемија (за  студенти со 3 
годишни додипломски студии). 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Преку предметот Лабораториски техники и полски опити 
студентите ќе  добијат основни познавања за лабораториските техники чие познавање е многу важно за 
понатамошна работа во ахрохемиска лабораторија и извршување на лабораториски анализи. Исто така ќе се 
запознаат со видовите полски опити и нивното знаќење за науќните истражувања. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
ВОВЕД. Значење на лабораториските техники. Видови лабораториски техники. Познавање на почвени 
техники, видови и нивно значење за утврдување на плодноста на почвата. Принципи и техники за 
утврдување на хемискиот состав на растителен материјал. Принципи и техники за утврдување на хемискиот 
состав на свежи плодови. Принципи и техники за утврдување на физичките  хемиските својства на 
минералните и органските ѓубрива.   
ПОЛСКИ ОПИТИ 
Вовед. Видови полски опити. Важни претпоставки за полските опити.Избор на место за опитно поле. Избор 
на редови и стебла за опит во овошен илозов насад. Избор на  градинарски и поледелски  растенија, избор 
на цнетни култури. Видови агрохемиски опити. Подготовка на почвата за агрохемиски опити. Земање на 
почвени проби. Распоред на варијантите. Број на варијанти. Број на повторувања. Големина и форма на 
парцелите за опити. Методи на поставување на опитите. Стандардни и нестандардни. Техника на полските 
опити. Размерување на парцелите. Ѓубрење и пресметка на дози ѓубрива. Размерување на пацелките. 
Сеидба на полскиот опит. Начин на засејување. Грижи за време на вегетацијата. Фенолошк ии други 
набљудувања. Прибирање на полските опити, време и начин. Земање на растителни проби за анализа. 
Пресметување на средна грешка. Опити во садови- Мичирлихов метод.   

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 

 
часови 

Начин на оценување 17. 
17.1 Тестови 60 бодови 



 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 
17.3 Активност и учество 20 бодови 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Ружица Джамиќ и сор. Физиологија 
билјака практикум 

Белград 
 

2001 

2. Богдановиќ М. 
Хемијске методе 
испитивања 
земљишта 

Београд 1966 

3. Јекиќ М. и сор. 
Практикум из 
агрохемије са 
исхраном билја 

Приштина 1988 

4. Варвари Баров Методика на 
полскиа опит 

Софија  

22.1 

5. Manojlovic S. i sor. Praktikum iz 
agrohemije 

Novi sad 1995 

22. 

 6. Barov V. Metodika na polskia 
opit 

Sofija  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Физика и хемија на почвите 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: ПЕДОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Татјана Миткова 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. Положен предмет 
од листа 1 Избрани поглавја од педологија (за студенти со 3 
годишни додипломски студии). 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе стекнат знаења и вештини засоставот, физичките и хемиските својства на почвите  со 
посебен осврт за нивното значење при примена соодветни мерки и практики во земјоделското 
производство. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Физика на почвите Вовед. Почвата како дисперзен систем и средина за развој на растенијата. Механички 
состав на почвата. Секундарни глинени минерали. Текстура на почвата. Основни физички својства на 
почвата (специфична и волумна густина, порозност). Специфична површина на почвата. Структура на 
почвата. Образување на структурни агрегати на почвата. Структурата како фактор за плодноста на почвата. 
Воден режим на почвата. Воздушен режим на почвата. Топлотен режим на почвата. Хемија на почвите 
Вовед. Почвата и нејзината плодност. Задачи на хемијата на почвите како наука. Почвата како полифазен 
систем. Цврста фаза на почвата. Органски дел на почвата. Почвата како полидисперзен систем. Атсорпција 
на катјони. Атсорпција на анјони. Атсорпција на фосфатни јони. Пуферност на почвата. Потенцијална 
киселост на почвата. Форми на почвена киселост. Потенцијална и хидролитичка киселост на почвата. 
Зависност на капацитетот на атсорпција на катјони од pH на реагенсот. Улога на алуминиумот во почвената 
киселост. Определување на почвената киселост во врска со калцизацијата на почвата. Определување на 
количините на вар за калцизација. Базичност на почвите и начини за нејзина неутрализација. Течна фаза на 
почвата. Состав на почвениот раствор. Анјони и катјони во почвениот раствор. Органска материја во 
почвениот раствор. Некои основни својства на почвениот раствор. Осмотски притисок. Засолени почви. 
Реакција на почвениот раствор. Оксидо-редукциони услови. Гасовита фаза на почвата. Почвен воздух. 
Биолошко движење на минералните материи и нивното значење во образувањето на почвените типови и за 
плодноста на почвата. Азот, фосфор, калиум, калциум, магнезиум и железо во почвата. Микроелементи: 
манган, бакар, цинк, кобалт, бор и молибден.  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 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 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Филиповски Ѓ. Педологија четврто 
издание 

Универзитет "Кирил 
и Методиј", Скопје 
 

1993 
 

2. Вучиќ Н. 
Водни, ваздушни и 
топлотни режим 
земљишта 

Војвоѓанска 
Академија Наука и 
Уметности. Нови Сад 
 

1987 
 

3. Malcolm E. Sumner, Editor-in 
Chief. 

Handbook of Soil 
Science - Soil 
Physics-Soil 
Chemistry 

CRS Press. Boca Raton 
– London – New York 
– Washington, D.C. 
 

1999 
 

4. Gajic Bosko Fizika zemljista 

Univerzitet u 
Beogradu, 
Poljoprivredni fakultet, 
Beograd 

2006 
 

5. Miodrag D. Zivkovic., 
Aleksandar R. Gorgevic. 

Pedologija, Prva 
knjiga 

Poljoprivredni fakultet, 
Beograd 

2003 
 

22. 
22.1 

6. Husnija Resulovic., Hamid 
Custovic Pedologija 

Univerzitet u Sarajevo 
 
 

2002 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Управување со поплави 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: МЕЛИОРАЦИИ И ЕРОЗИЈА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Марија Вукелиќ Шутоска 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Диплома за завршени додипломски студии. 
Положен предмет од листа 1 Избрани поглавја од педологија, 
наводнување и мелиорации со заштита од ерозија (за студенти 
со 3 годишни додипломски студии). 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со поплавите, причините за појава на поплавни води, нивно предвидување, планирање и 
анализа на проблемот, управување, мерки за заштита од поплави како и низа мерки со кои можат да се 
смалат штетите од нејзиното појавување. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Запознавање со поплавите. Ретенции. Задржување на водата во почвата и на растенијата. 
Задржување на водената маса под влијание на глечери. Задржување во потоци, реки и езера. Задржување 
во подземјето. Задржување на големата вода. Процес на задржување на водената маса. Регулирање со 
природно езеро. Вклучување на нови поплавни површини. Создавање на басен за задржување на големата 
вода. Насипи покрај водните текови и ретенции. Штети од големите води и поплави. Веројатност на 
настанувањето на штетата. Заштита и одбрана од големите води. Концепција на заштитата од големите 
води. Максимални водни количини на поројните водотеци. Максимални водни количини кај построенијата за 
одводнување на земјиштето. Одредување на меродавната максимална водна количина на малите водотеци. 
Анализа на бранот на големата вода т.н. поплавен бран на големата вода на реките и потоците. Голема вода 
и борба против ерозијата. Заштитни објекти и методи на вградување. Заштита на бреговите на потоците и 
малите реки. Зацврстување на косите брегови на речните текови. Зацврстување на стрмните брегови. 
Надолжни градби. Отворен начин на градење. Комбиниран начин на градење. Насипи покрај водотеците. 
Изработка на насипи. Одбрана на насипите. Служби за одбрана од поплави. Итни мерки за заштита од 
големите води и поплави. Планирање и анализа 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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 

17. 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 



 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Svetličić,E.:   Otvoreni vodotoci, 
Zagreb,  1987 

2. Шкоклевски,Ж.: Уредување на 
водотеците, Скопје,  

 1986 

3. Priručnik za hidrotehničke 
melioracije, knjiga 3, Zagreb,   1985 22.1 

4. Вукелиќ-Шутоска,М 

Анализа на ризикот 
од поплави на 
алувијален водоток    
спротиводно од 
природна речна 
клисура, 
магистерски труд 
Загреб, 

 1996 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет GIS и RS во земјоделството 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: МЕЛИОРАЦИИ И ЕРОЗИЈА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Марија Вукелиќ Шутоска 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Диплома за завршени додипломски студии. 
Положен предмет од листа 1 Избрани поглавја од геоматски 
техники во земјоделството (за студенти со 3 годишни 
додипломски студии). 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со мултидисциплинарната информатичка технологија позната како  географски информациски 
системи, со помош на која се собираат, меморираат, ажурираат, обработуваат, анализираат и прикажуваат 
просторни и други податоци. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Значење на географските информациски системи. Податоци, информации, знаење, евиденција и 
мудрост. ГИС како наука и технологија за решавање на проблемите. Предности на ГИС во однос на други 
слични технологии. Структура на ГИС. Мрежа. Хардвер. База на податоци. Софтвер. Процедури. Луѓе. Работа 
со ГИС. ГИС образование. ГИС наука. Примена на географските информациски системи. ГИС апликации. 
Природни ресурси. Земјишен информациски систем. Околина. ГИС во заштитата на животната средина. 
Метода на анализа. Научна основа, географски принципи и техники. Општи научни прашања кои 
произлегуваат од анализата. Практика. Географски податоци. Видови на објекти и начини за претставување 
на просторните појави. Изолинии и изолиниски карти. Совладување на географските проблеми. Индукција и 
дедукција. Несигурност. Двосмисленост. Надминување на индивидуалните географски разлики. Мерна 
грешка. Ревизија на двосмисленоста. Агрегатирање на податоците и анализи. Создавање на модел од 
географски податоци. Чекори на апстрактно претставување при изготвувањето на модел од податоци. ГИС 
модели на податоци. Едноставни видови на објекти. Тополошки објекти. Претставување на податоците на 
карти. Вектори. Растер. Мрежен модел. ТИН модел. Географско испитување и просторна анализа - од 
податок до информација. Испитување. Мерење. Наклон и положба. Трансформација. Креирање на бафер 
зони. Постапка на прекривање на полигони. Презентирање на резултатите од извршената анализа. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 17. 
17.1 Тестови 60 бодови 



 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 
17.3 Активност и учество 20 бодови 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. 

Чукалиев О., Вукелиќ 
Шутовска Марија, 
Арнаудова Жулиета, Иванов 
И.  
 

Геоматски техники 
во земјоделството, 

Медиана д.о.о., 
Скопје 

2005 

2. Манасов,С.:  
 

Геоинформациски 
системи, Скопје,  

 1995    

3. 3. Георгиев Влчинов, В.:  
 

Геоинформатика, 
Софија,  

 2003 

22.1 

4. 
Longley, P., Goodchild,M., 
Maguire,D., Rhind,D.:  
 

Geographic 
Information Systems 
and Science 

  

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Информациски технологии во наводнувањето 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ:НАВОДНУВАЊЕ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Ордан Чукалиев 
Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. Положен предмет 
од листа 1 наводнување-одбрани поглавја (за студенти со 3 
годишни додипломски студии). 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе се здобијат со знаења и вештини за примена на информациските технологии во 
наводнувањето. Студентите се запознаваат со принципите на користење на GIS, GPS и RS во 
наводнувањето. Од софтверските алатки студентите се запознаваат со палетата на софтвер на FAO 
(CROPWAT, AQUACROP) и друг тип на слободен софтвер. Од хардверските алатки студентите ќе се здобијат 
со знаења и вештини за уредите за автоматизација на наводнувањето и контролните единици во 
наводнувањето и фертиригацијата. Сензори и типови на сензори за автоматизација. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
• Вовед во информациски технологии во земјоделството 
• Вовед во GIS, GPS и RS и нивна примена во наводнувањето 
• Примена на софтверскиот пакет CROPWAT во наводнувањето 
• Примена на софтверскиот пакет AQUACROP во наводнувањето (Примена на слободен софтвер во 

наводнувањето (Roseta, RefET и други). 
• Сензори и инструменти кои се користат во наводнувањето (метеоролошки, pH, EC, инфрацрвени 

термометри, влагомери и др.) 
• Контролни единици и нивно програмирање 
• Дизајн на систем за автоматизација на наводнувањето и фертиригацијата 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 18. Критериуми за оценување 

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

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. 
Иљовски И 
 

Наводнување, 
Учебно помагало за 
студенти 

Земјоделски 
факултет, Скопје  

1992 

2. Иљовски И., Чукалиев О.,  
 

Практикум по 
наводнување 

Земјоделски 
факултет, Скопје  

2002 

3. 

Чукалиев, О., Иљовски, И., 
Танасковиќ, В., Секулоска, 
Т.,  
 

Квалитет на водата 
во земјоделското 
производство 

Учебно помагало за 
сите насоки по 
новите наставни 
програми, 
Земјоделски 
факултет, Скопје. 

2010 

4. Bošnjak, ð.,  
 

Naodnjavanje 
poljoprivrednih useva 

Univerzitet u Novom 
Sadu, Poljoprivredni 
Fakultet, Novi Sad 

1999 

22.1 

5. 

Чукалиев О., Вукелиќ 
Шутовска Марија, 
Арнаудова Жулиета, Иванов 
И.  
 

Геоматски техники 
во земјоделството, 

Медиана д.о.о., 
Скопје 

2005 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1. 
Dragović, S.,  
 

Navodnjavanje, Naučni institut za 
ratarstvo i 
povrtarstvo, Novi Sad 

2000 

  2 

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

Irrigation of 
Agricultural Crops,  

Amer Society of 
Agronomy; 2nd 
illustrated edition 
edition  

2007 

  3 

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

Microirrigation for 
Crop Production-
Design, Operation 
and Management.  

Elsevier 2007 

  4 

Чукалиев О., Иљовски И., 
Секуловска Т., Танасковиќ 
В.,  
 

Фертиригација за 
подобрување на 
растителното 
производство и 
заштита на 
животната средина 
во РМ, Брошура 

ГТЗ, Скопје 2003 

 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ГЕНЕЗА, ЕВОЛУЦИЈА И СИСТЕМАТИКА НА ПОЧВИТЕ 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: ПЕДОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Јосиф Митрикески 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. 
Положен предмет од листа 1 Избрани поглавја од педологија 
(за студенти со 3 годишни додипломски студии). 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе стекнат знаења за генезата, еволуцијата и класификационите системи на почвите кои 
постојат во светот и детално ќе се запознаат со почвени типови во Р Македонија. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 Дефиниција и некои основни карактеристики на почвата Педогенетски фактори (матичен супстрат, клима, 
релјеф, живи организми, време, човекот како педогенетски фактор) Педогенетски процеси (распаѓање на 
минералите и на цврстите стени и образување на реголит, синтеза и трансформација на органските материи 
во почвата и образување на хумус, преместување на материите и антропогенизација на почвите) 
Образување на почвениот профил (хоризонтација) Почвени хоризонти и слоеви Дијагностички хоризонти 
Еволуција на почвите Цел и значење на класификацијата на почвите Класификациони системи Систематика 
на почвите во Р. Македонија Оддели (раздели) 11.1.Оддел на автоморфни почви  
11.1.1. Класа неразвиени автоморфни почви; типови: сирозем врз растресит супстрат (регосол), камењар 
(литосол), еолски песок (ареносол), колувијална (делувијална) почва  
11.1.2. Класа на хумусно-акумулативни почви, типови: варовничко-доломитна црница (калкомеланосол), 
рендзина, хумусно-силикатна почва (ранкер), смолница (вертисол), чернозем. 11.1.3. Класа на камбични 
почви, типови: кафеава шумска почва (дистричен и еутричен камбисол), циметна шумска почва (хромичен 
камбисол), кафеава почва врз варовници и доломити (калкокамбисол), црвеница (terra rossa) 11.1.4. Класа 
на елувијално илувијални почви, типови; лесивирана почва (лувисол), кафеава подзолеста почва 
(бруниподзол), подзол. 11.1.5. Класа на антропогени автоморфни почви, типови: риголована почва 
(ригосол), градинарска почва (хортисол), почви на депониите (депосоли). 
11.2. Оддел на хидроморфни почви 11.2.1. Класа на неразвиени хидроморфни почви, тип: алувијална почва 
(флувисол) 11.2.2. Класа на ливадски почви, тип: ливадска почва (семиглеј)  
11.2.3. Класа на псевдоглејни почви, тип: псевдоглеј 11.2.4. Класа на глејни почви, типови: хидрогена 
црница (хумоглеј), мочурливо глејна почва (еуглеј), псевдоглејно-глејна почва.  
11.2.5. Класа на тресетни почви, типови: висок тресет, низок тресет, преоден тресет.  
11.2.6. Класа на антропогени хидроморфни почви, типови: риголувана тресетна почва, оризна почва 
(ризосол), хидромелиорирани хидроморфни почви. 11.3. Оддел на халоморфни почви  
11.3.1. Класа на акутно засолени хидроморфни почви, тип: солончак 11.3.2. Класа на солонечни почви, тип: 
солонец 11.4. Оддел на субаквални (субхидрични) почви 11.4.1. Класа на неразвиени субаквални почви, тип: 
протопедон 11.4.2. Класа на развиени субаквални почви, типови: гитја, дај, сапропел 11.4.3. Класа на 
антропогени субаквални почви, типови: одводнет сапропел, одводнета гитја. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 
 



 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1.  Keys to soil taxonomy 
by Soil Survey 

Staff SMSS Technical 
Monograph 6, Third 

Printing, Cornell 
University 

1987 

2. Malcolm E. Sumner, Editor-in Chief Handbook Of Soil 
Science 

CRC Press. Boca Raton-
London-New York- 
Washington, D.C. 

1999 

3. Филиповски Ѓ. Педологија, четврто 
издание 

Универзитет "Кирил и 
Методиј", Скопје 

1993 

4. Филиповски Ѓ. Почвите на Република 
Македонија, Том I и II 

МАНУ, Скопје 1995 

5. Филиповски Ѓ. 
Почвите на република 

Македонија Том III МАНУ, Скопје. 1997 

6.  Филиповски Ѓ Почвите на република 
Македонија, Том IV МАНУ, Скопје 1999 

7. Филиповски Ѓ. Почвите на Република 
Македонија, Том V 

МАНУ, Скопје 2000 

8. Филиповски Ѓ. Почвите на Република 
Македонија, Том VI 

МАНУ, Скопје 2004 

9. Skoric A., Filipovski G. Ciric M Klasifikacija zemljista 
Jugoslavije 

Akademija nauka i 
umjetnosti Bosne i 

Hercegovine, Sarajevo 
1985 

22.1 

10. Филиповски Ѓ 
Класификација на 

почвите на Република 
Македонија 

МАНУ, Скопје 2006 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1.     



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Физика на почвите 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
МОДУЛ: ПЕДОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник  проф. д-р Татјана Миткова 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. 
Положен предмет од листа 1 Избрани поглавја од педологија 
(за студенти со 3 годишни додипломски студии). 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе стекнат знаења и вештини за составот и физичките својства на почвите  со посебен осврт за 
нивното значење при примена соодветни мерки и практики во земјоделското производство. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 Вовед: Почвата како дисперзен систем и средина за развој на растенијата. Механички состав на почвата. 
Секундарни глинени минерали. Основни физички својства на почвата (специфична и волумна густина на 
почвата, порозност на почвата). Специфична површина на почвата. Конзистенција и физичко-механички 
својства на почвата (тврдост, пластичност, лепливост, сврзаност, дробливост, бабрење и контракција). 
Структура на почвата. Образување на структурни агрегати. Порозност на структурните агрегати. 
Структурата како фактор за плодноста на почвата. Причини за разрушување на структурните агрегати. 
Мерки за подобрување на структурата. Вода во почвата. Воден режим во почвата. Мерење на почвената 
влага и начини на изразување на нејзините количества. Хидролошки константи. Форми на вода во почвата и 
нивната достапност за растенијата. Почва-вода-растение. Влошување на водниот режим на почвата. Мерки 
за подобрување на водниот режим на почвата. Физичка зрелост на почвата за обработка. Воден биланс на 
почвата. Почвен воздух: Воздушен режим на почвата. Движење на гасовите низ почвата. Капацитет на 
почвата за воздух. Воздушниот режим на почвата и растителното производство. Влошување на воздушниот 
режим во почвата. Мерки за подобрување на воздушниот режим на почвата. Наводнувањето и воздушниот 
режим на почвата. Воздушниот режим и биогеноста на почвата. Структурата на почвата и воздушниот 
режим. Топлотен режим на почвата: Температура на почвата. Зависност на топлотните услови на почвата од 
другите почвени својства. Однос меѓу водниот и топлотниот режим на почвата. Температурата на почвата 
во зимскиот период. Топлотниот режим на почвата и растението. Топлотниот режим на почвата и 
микробиолошката активност. Влијанието на агротехничките мерки врз топлотниот режим на почвата. 
Наводнувањето и температурата на почвата. Топлотен биланс на почвата. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 

 
45 
 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

  
15 
 
 

 
часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи   часови 



 

5 
16.2 Самостојни задачи 10 часови  
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Павиќевиќ Н. Физика земљишта Београд 1972 

2. Филиповски Ѓ. Педологија четврто 
издание 

Универзитет "Кирил 
и Методиј", Скопје 1993 

3. Вучиќ Н. 
Водни, ваздушни и 
топлотни режим 

земљишта 

Војвоѓанска 
Академија Наука и 

Уметности. Нови Сад 
1987 

4. Malcolm E. Sumner, Editor-in 
Chief. 

Handbook of Soil 
Science - Soil Physics 

CRS Press. Boca Raton 
– London – New York 
– Washington, D.C. 

1999 

5. Gajic Bosko Fizika zemljista 

Univerzitet u 
Beogradu, 

Poljoprivredni fakultet, 
Beograd 

2006 

6. Miodrag D. Zivkovic., 
Aleksandar R. Gorgevic 

Pedologija, Prva 
knjiga 

Poljoprivredni fakultet, 
Beograd 2003 

22.1 

7. Husnija Resulovic., Hamid 
Custovic Pedologija  Univerzitet u Sarajevo 2002  

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1.     
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Хемија на почвите 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
МОДУЛ: ПЕДОЛОГИЈА   

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Татјана Миткова 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. Положен предмет 
од листа 1 Избрани поглавја од педологија (за студенти со 3 
годишни додипломски студии). 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе стекнат знаења и вештини за составот и хемиските својства на почвите  со посебен осврт за 
нивното значење при примена соодветни мерки и практики во земјоделското производство. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед: Почвата и нејзината плодност. Задачи на хемијата на почвите како наука. Почвата како полифазен 
систем. Цврста фаза на почвата: Хемиски состав на цврстата фаза на почвата. Минерален дел на почвата. 
Матични стени, нивно потекло и состав. Хемиски и минералошки состав на минералниот дел на почвата. 
Соединенија на силициумот, алуминиумот и железото и нивна структура. Образување и структура на 
секундарните минерали. Законитости во распространувањето на високодисперзните минерали во почвата. 
Соединенија на калиумот, магнезиумот, калциумот, натриумот, фосфорот и сулфурот. Микроелементи. 
Органски дел на почвата: Почвен хумус. Образување на хумусните материи во почвата. Форми на врските 
меѓу органските и минералните материи во почвата. Значење на хумусот за плодноста на почвата и 
влијанието на човекот врз содржината на хумусот во почвата. Азот, фосфор и сулфур во органските 
соединенија на почвите. Почвата како полидисперзен систем: Почвени колоиди. Големина на честичките и 
агрегатен состав на почвените колоиди. Хемиски и минералошки состав на почвените колоиди. 
Електрокинетички својства на почвените колоиди. Атсорпциони својства на почвените колоиди. Физичка 
атсорпција на електролити. Физичко-хемиска атсорпција. Атсорпција на катјони: Капацитет на атсорпција на 
катјони. Брзина на размената. Фактори кои влијаат на размената. Подвижност на почвените разменливи 
катјони. Фиксација на катјоните. Влијание на атсорбираните катјони врз големината на потенцијалот на 
почвените колоиди. Коагулација и пептизација на почвите. Состав на атсорбирани катјони и капацитет на 
атсорпција на почвите. Промени во капацитетот на атсорпцијата и составот на разменливите катјони под 
влијание на обработката. Улога на одделните катјони во развитокот на растенијата.  Атсорпција на анјони: 
Атсорпција на фосфатни јони Пуферност на почвата: Потенцијална киселост на почвата. Потекло на 
киселоста на почвата. Форми на почвената киселост. Потенцијална и хидролитичка киселост. Зависност на 
капацитетот на атсорпција на катјони од реакцијата на почвениот раствор. Улога на алуминиумот во 
почвената киселост. Определување на почвената киселост во врска со калцизацијата на почвите. 
Определување на количините на вар за калцизација. Калцизацијата како начин за неутрализација на 
почвената киселост. Базичност на почвите и начини за нејзина неутрализација. Улога на колоидите за 
создавање на почвената структура. Механизам на образување на структура на почвата. Разрушување и 
образување на структура како резултат на дејноста на човекот во земјоделското производство. Течна фаза 
на почвата: Состав на почвениот раствор. Анјони и катјони во почвениот раствор. Органска материја во 
почвениот раствор. Некои основни својства на почвениот раствор. Осмотски притисок. Реакција на 
почвениот раствор. Редокс -потенцијал на почвениот раствор. Засолени почви. Гасовита фаза на почвата: 
Почвен воздух. Плодност на почвата: Биолошко движење на минералните материи и нивното значење во 
образувањето и плодноста на почвите. Достапноста на хранливите материи од почвата за растенијата во 
врска со природните услови и влијанието на човекот. Азот, фосфор, калиум, магнезиум, калциум, железо во 
почвата. Микроелементи: манган, бакар, цинк, кобалт, бор, молибден. Почвени органски материи кои 
укажуваат влијание врз метаболизмот на материите кај растенијата: Хумински киселини. Ферменти. 
Витамини. Стимулатори на растењето. Антибиотици.  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. А.Е. Возбуцка® 

Хими® почви 
Издание 3-е, 

исправленное и 
дополненное 

Москва 1968 

2. Филиповски Ѓ. Педологија четврто 
издание 

Универзитет "Кирил 
и Методиј", Скопје 

1993 

3. Malcolm E. Sumner, Editor-in 
Chief. 

Handbook of Soil 
Science – Soil 

Chemistry 

CRS Press. Boca Raton 
– London – New York 
– Washington, D.C. 

1999 

4. Miodrag D. Zivkovic., 
Aleksandar R. Gorgevic. 

Pedologija, Prva 
knjiga 

Poljoprivredni fakultet, 
Beograd 

2003 

22. 
22.1 

5. Husnija Resulovic., Hamid 
Custovic. Pedologija Univerzitet u Sarajevo 2002 

 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Картирање, бонитирање и хемиски мелиорации 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: ПЕДОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Јосиф Митрикески 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. Положен предмет 
од листа 1 Избрани поглавја од педологија (за студенти со 3 
годишни додипломски студии). 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе стекнат знаења и вештини за картирањето, бонитирањето и начините за спроведување на 
хемиските мелиорации на почвите. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
КАРТИРАЊЕ  
Значење и примена на педолошките истражувања. Фази во истражувањето на почвите. Општи принципи на 
теренското истражување на почвите. Припремни работи. Опис на задачите кои се извршуваат во текот на 
теренското истражување на почвите. Рекогносцирање на теренот. Истражување на почвите со помош на 
сонди и копање на педолошки профили. Видови педолошки профили. Избор на место за копање на 
профилот, техника на копање на профилот, број на профили на единица површина Морфолошки опис на 
профилот, земање на почвени проби во разрушена и во природна состојба, земање на монолити, 
микромонолити и отисоци. Извлекување на граници меѓу одделните систематски почвени единици. Теренско 
истражување на физичките и хемиските својства на почвата. Топографски основи и прибор за теренско 
истражување на почвите. Изработка на педолошки карти со различен размер, според намената. Обработка 
на податоците од педолошките истражувања и изготвување на педолошки елаборат врз основа на 
теренските и лабораториските истражувања на почвите.  
БОНИТИРАЊЕ 
Основни принципи на бонитирањето. Основни карактеристики на бонитетните класи и поткласи. 
Класификација на природните услови. Симболи на таксономските единици. Бодирање на таксономските 
единици врз основа на својствата. Вкупно бодови на бонитетните класи и поткласи.  
ХЕМИСКИ МЕЛИОРАЦИИ  
Поим и значење на хемиските мелиорации на почвите. Потреба од корекција на почвениот раствор. 
Калцификација на киселите почви (избор на средства за калцификација, пресметување на потребните 
количества на хемиските средства за калцификација). Мелиорации на солените и алкалните почви. 
Десалинизација на солените почви. Гипсирање на алкалните почви (избор на средства за деалкализација на 
алкалните почви, пресметување на потребните количества на средствата за деалкализација на алкалните 
почви).  
Теренско истражување на почвите Изработка на почвени карти. Систематизирање и обработка на 
резултатите од педолошките истражувања на почвите и изготвување на педолошки елаборат.  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15. Форми на наставните  
активности 15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 



 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Поповски Д., Митрикески Ј., 
Петковски Д. 

Упатство за 
начинот на 

бонитирањето на 
земјиштето 

Службен весник на 
СРМ 1990 

2. Филиповски Ѓ. редактор 

Методика теренског 
испитивања 

земљишта и израда 
педолошких карата. 

Приручник за 
испитивање 
земљишта 

Книга IV. ЈДЗПЗ, 
Београд 1967 

22. 
22.1 

3. Филиповски Ѓ. Педологија, четврто 
издание 

Универзитет "Кирил 
и Методиј, Скопје 

1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Биомониторинг на загадувањето во агроекосистемите 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Олга Најденовска 
9. Предуслови за запишување на предметот Завршен додипломски студиум 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Магистер на земјоделски науки 
 

11. 

Содржина на предметната програма:  
 Вовед во проблематиката  на биомониторингот на загадувањето  во агроекосистемите.  Биомониторинг и 
биоиндикации. Значењето на описот  на постојната состојба на екосистемот во спроведувањето на 
биомониторингот на загадувањето. Биомониторинг на почвата и  биолошката продукција,одгледувани 
култури, води и квалитет на водите, амбиентен воздух, клима и климатските промени и друго.  
Микроорганизмите и биомониторингот на загадувањето  во земјоделството. .   Одбрани поглавја во  
набљудување и следење на промените на одбрани  биоценози во агросистемот .  Гис  системот и 
биомониторингот на екосистемот.  Примена на соодветни програми на биомониторингот на загадувањето во 
агроекосистемите. Еколошките  услови и загадувањето на агроекосистемите. Влијанието на еколошките 
услови на биоиндикаторите на загадувањето.   

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 
 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 5 
 

часови 

16.2 Самостојни задачи 
 
10 
 

часови 16. Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 45 
 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 18. Критериуми за оценување 

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

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Олга Најденовска работна скрипта   

2. Игиќ Р. Мониторинг и 
биоиндикације 

  

3.     

4.      

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

1. Наслов на наставниот предмет Управување и контрола на изворите на загадување во 
земјоделството 

2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник  Проф. д-р Олга Најденовска 
9. Предуслови за запишување на предметот Завршен додипломски студиум 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Магистер на земјоделски науки 
 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед во проблематиката на полето на  изучување на предметот.  Напредни поглавја за изучување на 
изворите на загадување во земјоделското производство.   
   Изворите на загадување во земјоделското производство и нивното влијание на животната средина. Поим, 
причини и степен на загадувањето во земјоделството. Извори на загадување на трите медиуми во кои се 
изведува земјоделското производство и видовите  на загадувачките материи. 
  Квалитет на водите ( хемиски, физички, биолошки, микробиолошки и радиолошки).  Квалитет на воздухот ( 
гасови, прашина, тешки метали и сл.). Квалитет на почвата. 
   Изучување на методите  за решавање на загадувањето во агроекосистемот со посебен акцент на 
биомониторингот како метод за следење на промените во екосистемот. 
    Примена на безотпадни технологии во агропроизводството.   
    Изучување на методи на биодеградација како начин на справување со загадувачките материии во 
агроекосистемот. 
     Улогата на микроорганизмите во управувањето и контролата на изворите на загадување во 
земјоделството. Микроорганизмите и биодеградацијата.  
     Компостирање и рециклирање.  
     Контрола и третман на отпадните води и нивно враќање во искористливи ресурси.  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 
 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 
 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 5 
 

часови 

16.2 Самостојни задачи 
 
10 
 

часови 
16. Други форми на активности 

 

16.3 Домашно учење 45 часови 



 

 
Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Знаор Д. 
Еколошка 
полјопривреда 
(одбрани поглавја) 

  

2. Ѓуг С. Еколошки 
инжењеринг   

3. Кастори Р. 
Тешки метали у 
животној средини ( 
одбрани поглавја) 

  

4.     

22. 
22.1 

5.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ВО ЕНЕРГЕТИКА НА ЕКОСИСТЕМИТЕ 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: ЕКОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  проф. д-р Елизабета Ангелова 
9. Предуслови за запишување на предметот Завршени додипломски студии. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе се стекнат со знаења од основните еколошки законитости во врска со енергетиката на 
екосистемите, кружењето на материјата и енергијата и обновливите извори на енергија. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 Закони за термодинамика. Соларна енергија. Принципи за енергетика. Трансформација на енергија. Модели 
на проток на енергија во екосистеми. 
Влијанието на енергетиката во екосистемите.Обновливи извори на енергија. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 
 

15.1 Предавања – теоретска настава 
  
45 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

 
15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 
 
5 
 

часови 

16.2 Самостојни задачи 
 
10 
 

часови 16. Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 
 
45 
 

часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Krohne D.T. 
 

General ecology Wadsworth Publishing 
Company 

1998 

2.    
3.     

4.     

22. 
22.1 

5.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРИНЦИПИ НА ЕКОЛОШКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: ЕКОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Елизабета Ангелова 
9. Предуслови за запишување на предметот Завршен додипломски студиум. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Магистер на земјоделски науки. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Принципи на еколошко земјоделство. Еколошко  делување на конвенционалното земјоделство. Загадување 
на вода, почва и воздухот . Енергетски и економски карактеристики на еколошкото земјоделство. Развиток 
на еколошкото земјоделство и  разбирање на поимот биолошко земјоделство. Основи на еколошкото 
земјоделство ( почва, органска материја во почвата и живите организми во почвата). Микроорганизмите во 
почвата  и биогеноста на истата.  Токсикоза  на почвата  и некои  микробиолошки методи за одредувањето 
на токсичноста  на почвата во склоп на принципите на еколошкото земјоделство.  
 
Контрола на штетниците, болестите и плевелите  во принципите на  еколошкото земјоделство. Примена на 
пестицидите , ѓубрењето, отпорни резистентни сорти , одржување  на разновидноста  во  толкувањето на 
принципите на еколошкото земјоделство.  Еко  заштита на растенијата. Улогата на микроорганизмите во 
заштитата на агроекосистемите од загадување . Споредба на квалитетот на производите од 
конвенционалното и еко  производството.   

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 
45+15+60= 120 часови (3+1) 
 
 

15.1 Предавања – теоретска настава 
 
45 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

 
15 
 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 

 
5 
 
 

часови 

16.2 Самостојни задачи 

 
10 
 
 

часови 

16. Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење  часови 



 

45 
 
 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Олга Најденовска 

Принципи на 
еколошко 

земјоделство 
  ( работна скрипта 

) 

  

2. Знаор Д 
Еколошка 

полљопривреда 
(одбрани поглавја) 

 2007 

3. Јарак М Микробиологија  2008 

4.     

22. 
22.1 

5.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ИСХРАНА НА РАСТЕНИЈАТА 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: АГРОХЕМИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Марина Стојанова 
9. Предуслови за запишување на предметот додипломски студии со освоени 180 кредити 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Со предметот Избрани поглавја од исхраната на растенијата студентите ќе се запознаат со основните 
елементи во почвата,основните ѓубрива како и значењето на одделни хранливи елементи во растението 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 Вовед и значење на предметот. Својства на почвата од аспект на исхрана на растенијата. Макробиогени 
хемиски елементи во почвата. Извори, облици, количинии загуби. Микробиогени елементи во почвата. 
Извори, облици,количини, загуби. Ѓубрива, Поделба Минерални ѓубрива. Органски ѓубрива.Исхрана на 
растенијата со основните макробиогени елементи. Исхрана на растенијата со основните микробиогени 
елементи. Физиолошко-биохемиска улога на елементите во растението,симптоми од недостато,симптоми од 
вишок на елементите. Исхрана на некои овошни и лозови култури. Исхрана на некои градинарски култури. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 
 

15.1 Предавања – теоретска настава 
 
45 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

 
15 
 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 

 
5 
 
 

часови 

16.2 Самостојни задачи 

 
10 
 
 

часови 16. Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 

 
45 
 
 

часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 

17. 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 



 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1.  
Интерна скрипта за 

предавања 
 

  

2. 
Работна тетратка за 

вежби 
 

  

3. Милан Јекиќ Агрохемија  1983 

4.     

22. 
22.1 

5.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Плодност на почвата и агрохемиско картирање на почвите 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: АГРОХЕМИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Марина Стојанова 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. Положен предмет 
од листа 1 Избрани поглавја од агрохемија (за  студенти со 3 
годишни додипломски студии) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Преку предметот плодност на почвата студените ќе ги прошират своите знаења со основните својства на 
почвата, законитостите во неа,  потеклото, облиците и содржината на хранливите макро и микробиогени 
елементи кои се основа за правилна исхрана на растенијата. 
 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Состав и особини на почвата. Почвата како повеќефазен систем. Облици на хемиски елементи во почвата и 
нивна мобилност. Минерални материи во почвата. Органски материи во почвата. Микроорганизми во 
почвата. Течна фаза во почвата. Топлотни режим на почвата и исхрана на растенијата. Атсорпции во 
почвата. Реакција на почвата. Пуферност на почвениот раствор. Хемија на биогените елементи во почвата и 
нивна динамика (азот, фосфор, калиум, калциум, магнезиум, сулфур, железо, манган, цинк, молибден, бор, 
бакар и кобалт) нивни извори, облици, количини и динамика. Други хемиски елементи во почвата. 
Одржување на плодноста во почвата со разни агротехнички мерки. Хумус во почвата и негово одржување. 
рН на почвата и негово одржување. Состојба со хумусот во почвата при разни земјодлски култури. 
Минерализации на органски облици на хемиски елементи во почвата. Изработка на агрохемиски карти - 
искуства во светот и кај нас. Користење на агрохемиски карти при употреба на минерални и други ѓубрива. 
Организација на агрохемиски лаборатории за хемиска анализа на почва, растенија и ѓубрива. Систем на 
контрола на плодноста на почвата како превентивна мерка за здравствено исправна храна. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 5 
 

часови 

16.2 Самостојни задачи 
 
10 
 

часови 16. Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 45 
 часови 

Начин на оценување 17. 
17.1 Тестови  бодови 



 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  бодови 
17.3 Активност и учество  бодови 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Милан Јекиќ Агрохемија Скопје 1983 

2. Живота Поповиќ Агрохемија и 
фертилизација 

Белград 1985 

3. Mилан Јекиќ, Мирко 
Брковиќ 

Агрохемија са 
исхраном биља Приштина 1998 

4. Шаќирагиќ Б. Јекиќ М. Агрохемија Сарајево 1987 

22. 
22.1 

5. 

Научни списанија и 
часописи од областа на 
плодноста на почвата од 
земјата и странство 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Физиологија на растенијата 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: АГРОХЕМИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Силвана Манасиевска-Симиќ 
Проф. д-р Марина Стојанова 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Диплома за завршени додипломски студии. Положен предмет од 
листа 1 Избрани поглавја од агрохемија (за  студенти со 3 годишни 
додипломски студии). Предзнаења од ботаника. Пристап до интернет 
и стручни списанија. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):Предметот физиологија на растенијата овозможува студентите да се 
стекнат со познавања за сложениот механизам на физиолошките процеси и законите на растењето, развитокот, 
размножувањето и отпорноста на растенијата на надворешните услови. Предметот физиологија на растенијата 
претставува теоретска основа на растителното производство и овозможува решавање на практични проблеми. 
Сознанијата стекнати при изучуваање на овој предмет овозможуваат да се искористи потенцијалот на културите за 
повисок принос и производство на храна. 

11. 

1.ФИЗИОЛОГИЈА НА КЛЕТКАТА-Основни особини на животот. Животот како организиран систем. Системи неопходни за 
одвивање на животот. Организација на живата материја. Слободна енергија. Ентропија. Структурна состојба. Енергетски 
аспект на животот. Разлики помеѓу живи и неживи системи. Регулации и интеграции. Организација на клетката. Хемиски 
состав на протопластот. Видливи материи што се од пресудно значење за животот на клетката. Функции на видовите 
материи, вода, белковини и други материи. Значење на некои од материите за клетката. Големина на клетката како 
фактор за животниот просор. Физички својства на протопластот. Биомембрани-хемиски својства и функции. 
Пропустливост на вода и минерални материи. Структура, хемиски состав и функција на останатите субцелуларни 
структури-пластиди, митохондрии и др. Тотипотентност на растителната клетка и можност за  регенерација. 
Автономност на субцелуларните структури. 
2. ВОДЕН РЕЖИМ НА РАСТЕНИЈАТА- Особини и форми на водата во растенијата. Примање на водата, примање на водата 
преку коренот и листот, движење на водата, испуштање на водата. Испуштање на водата преку стомите, фактори кои 
делуваат врз транспирацијата. Топлотен режим на растенијата и енергетика на транспирацијата. Растителни 
антитранспиранти. Содржина на водата во растенијата. Потреба на растенијата за вода. Формирање на ендогена вода 
во растенијата и нејзината улога. Појава на плазмолиза, деплазмолиза и тургор. Начин и форма на усвојување на 
водата. Транспирација, солзење и гутација. Растителни антитранспиранти. Содржина и потреба на вода за растенијата. 
Можност за управување со растителниот организам.  
3. ФОТОСИНТЕЗА- Апсорпција и трансформација на светлината во растенијата. Транспорт на електроните. 
Фотофосфорилација. Темна фаза на фотосинтезата, врзување и редукција на СО2 според Калвин. Редукција на СО2 во 
С4 растенијата.Транспорт на асимилативите. Фактори кои влијаат врз фотосинтезата(хлорофил,лисна 
површина,светлина,СО2,температура,минерална исхрана) 
4. ДИШЕЊЕ- Механизам, материјал и хемизам на дишење. Респираторен ланец. Оксидативна фосфорилација. 
Енергетски биланс на дишењет.Фактори на дишењето. 
5. МИНЕРАЛНА ИСХРАНА- Механизам на примање на хранливи елементи преку корен и лист. Фактори на примање на 
јоните. Сортна специфичност на минералната исхрана. Значење на макро и микроелеметите во животите процеси на 
растенијата. Улога на азот,фосфор,калиум,калциум,магнезиум,сулфур железо,бакар,бор,цинк,кобалт молибден идр. 
Влијание врз квантитетот и кавалитетот на приносите. Влијание на отпорноста на растенијата на болести. 
6. РАСТЕЊЕ И ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА- Растење и развиток. Физиологија на растење, поларност, корелација. Фактори кои 
делуваат врз растењето, периодичност на растење и мирување кај растенијата, движење кај растенијата, тропизми, 
настии и мутации. Физиолошки активни материи: витамини, фитохормони, природни инхибитори, ретарданти. Улога на 
нуклеинските киселини во процесот на јаровизација.  
7. ПРИМАРЕН РАСТ, ХОРМОНАЛНА КОНТРОЛА И КУЛТУРА НА ТКИВО: Примрен раст на изданокот. Примарен раст на 
корен. Регулатори и хормони на раст: ауксини, гиберелини, цитокинини, абцисинска киселина, етилен. Регулација на 
составните процеси во примарниот раст. Надворешна и генетска контрола на развојот. Култура на ткивото, 
тотипотентност на растителната клетка и можности за транплантација на одделни субклеточни единици. 
8. ФИЗИОЛОГИЈА НА СЕМЕТО И ПЛОДОВИТЕ- Физиологија на оплодување. Физиологија на поленот. Процеси на 
оплодување и зреењето на семето, развиток на семето, развиток на плодот, хемиски состав на семето, долговечноста на 
семето, мирување на семето, ртење на семето и фактори кои влијаат врз ртливоста, процеси на метаболизмот при 



 

ртење на семето. Физиолошки процеси при чување на семето и плодовите 
9. ФИЗИОЛОГИЈА НА ОТПОРНОСТ НА РАСТЕНИЕТО.-Отпрност на растенијата на -Ниски и високи температури. Суша, 
соли во почвата. рХ реакција. Анаеробни услови.Загаден воздух. Јонизирачко зрачење 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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Р.Кастори 
Физиологија биљака 
прв и втор дел 

Нови Сад 1986 

2. М.Сариќ,Д.Станковиќ,Б.Крстиќ Физиологија биљака 
Нови Сад 
 

1989 

3. Ж.Поповиќ Физиологија биљака Београд 1982 

4. М.Јекиќ Агрохемија прв дел Скопје 1978 

22.1 

5. Н.Глишиќ. 
 

Општа цитологија Белград 1980 

 6.  Џамиќ Р. и сор. Fiziologija biljaka Beograd 2001 

 7. М.Сариќ и сор. Практикум из 
физиологије биљака Нови Сад 1978 

 8. Џокиќ и сор. Физиологија билјака Чачак 2001 

 9. Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger 
Plant Physiology  
Ray  2006 

 10. Steeves and Fultz Botany  1982 
 11. Kyngsley R. Stern Plant Biology  1991 

 12. Групче Р. Ботаника НИО Студентски збор. 
Скопје 

1994 

22. 

 13. 
Angelov, I., Stankovic, L., 
Manasievska-Simic, S., Miskoska-
Milevska, E. 

Praktikum po botanika Fakultetot za zemjodelski 
nauki i hrana, Skopje 

2010 

 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Принципи и техники на ѓубрење 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: АГРОХЕМИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Кире Филиповски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. Положен предмет 
од листа 1 Избрани поглавја од агрохемија (за  студенти со 3 
годишни додипломски студии) 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Продлабочување на знаењата за основните принципи и техники на ѓубрење кај одделни земјоделски 
култури. Избор на соодветен начи и време на ѓубрење во зависност од културата и фенофазата од развојот. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед во принципите на ѓубрење. Општи правила и принципи на ѓубрење. Видови ѓубрења во овошни 
насади. Видови ѓубрења во лозови насади. Видови ѓубрења кај градинарски култури. Видови ѓубрења кај 
поледелски култури. Видови ѓубрења кај декоративни растенија. Параметри на ѓубрењето. Пресметка на 
дози ѓубрива по единица површина. Време на ѓубрење кај одделни култури. Специфики во ѓубрењето кај 
овошни култури. Специфики во ѓубрењето кај виновата лоза. Специфики во ѓубрењето кај градинарски и 
поледелски култури. Специфики во ѓубрењето на декоративните растенија. Фолијарно 
ѓубрење.Фертиригација. Системи на затревување и мулчирање во овошните 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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Милан Јекиќ Агрохемија Скопје 1983 

2. Живота Поповиќ Агрохемија и 
фертилизација 

Белград 1985 

3. 
Научни списанија областа 
на ѓубрењето од земјата и 
странство   

   

4.     

22. 
22.1 

5.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од хидротехника 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: МЕЛИОРАЦИИ И ЕРОЗИЈА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Марија Вукелиќ Шутоска 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Диплома за завршени додипломски студии. 
Положен предмет од листа 1 избрани поглавја од педологија, 
наводнување и мелиорации со заштита од ерозија (за студенти 
со 3 годишни додипломски студии). 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со сите технички дејности со кои се овозможува користењето на водите, заштитата од водите 
и заштитата на самите води. Запознавање и со низа технички мерки, односно зафати со кои просторниот и 
временскиот распоред на количеството и квалитетот на водите, диктиран од природните услови, се менува 
спрема потребите на човекот. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Дефиниција, значење, цел и задачи на хидротехниката.Водни ресурси. Водостопански решенија и 
постулати. Користење на водите и водотеците. Уредување на водите и водотеците. Управување и 
стопанисување со водите. Водостопански системи. Законски прописи и општествена заштита на водите и 
водотеците. Хидрологија. Дефиниција и задачи на хидрологијата. Хидролошки циклус. Воден биланс. 
Хидролошки системи. Хидрометеорологија. Физички својства на сливот. Процеси во сливот. Хидрометрија. 
Статистичка обработка на хидролошките податоци. Хидраулика. Дефиниција и задачи на хидрауликата. 
Основни физички својства на течностите. Хидростатика. Кинематика. Хидродинамика. Струење под 
притисок. Струење со слободна површина. Истекување преку преливи и под устави. Хидраулички скок. 
Спојување на водните нивоа. Струење на подземната вода. Физичко-хидрауличко моделирање. Брани. Цел 
на подигнување на брани. Видови на брани и нивни основни конструктивни својства. Објекти за зафаќање, 
испуштање и прелевање на водите. Привремени објекти коишто ја овозможуваат изградбата на браната. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
18. Критериуми за оценување 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) 

(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. 
Vuković,Ž.: Osnove hidrotehnike, 

Zagreb,  
 

 1994 

2. Хајдин,Г.: 

Основе 
хидротехнике, 
Београд,  
 

 1983 

3. Žugaj,R.: Hidrologija, Zagreb,  
 

 2000 

22.1 

4. Симоновска-Поповска,Ц.: Нумеричка 
хидраулика,Скопје, 

 1994 
 

  Гичев,А., Вукелиќ-
Шутоска,М., Георгиев,Н.: 

Практикум по 
мелиорации со 
заштита од ерозија 

 2000 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: МЕЛИОРАЦИИ И ЕРОЗИЈА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Ацо Гичев 

9. Предуслови за запишување на предметот Диплома за завршени додипломски студии. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаење за техничка мерка која има цел да него 
дозволи штетното дејство на прекумерното влажење на почватаи со одводнувањето на земјоделските 
површини да се создадат поволни водно-воздушни услови во почвата за нормално растење и развој на 
земјоделските културиСтекнување основни знаења за негативните аспекти на прекумерното влажење и  
замучурување на почвата и мерките и начините на одводнување на почвата. 

11. 

Дефиниции и задачи на одводнувањето, негативни аспекти на прекумерното влажење и замучурување на 
почвата, недостиг на воздух  во почвата, анаеробна разградба на органски и аноргански материи. 
Формирање плитка ризосфера, отежната или невозможна примена на механизацијата, влијание врз развојот 
на почвата, засолување на почвата, влијание врз приносот на земјоделските култури 
Позитивни аспекти на одводнувањето на почвата, утврдување на потеклото на прекумерната влажност на 
почвата 
Атмосферски води, поплавни води, подземни води, процедни филтрациони води, иригациони води, редослед 
на решавање на прекумерната влажност. 
Составни делови на одводните системи, гравитациони одводни системи, црпни одводни системи, 
комбиниран одводен систем 
Одводнување со отворени канали, систематска каналска мрежа, систем на двостранично наорување - 
баулација. 
Систем на случајни бразди - рандом канали, систем на интерцептички или диверзиони канали. 
Дренажа, дефиниција и развој на примената на дренажата во земјоделството, видови дренажен маеријал. 
Систематска цевковна дренажа, несистематска дренажа, комбинирана дренажа. 
Вертикална дренажа, биолошка дренажа, предности и недостатоци на одводнувањето со отворени канали и 
со дренажа. 
Одводнување со отворени канали, одводнување со дренажа 
Одржување и експлоатација на одводните канали, основни причини за нефункционирање на одводните 
системи 
Организација и начин на одржување, тековно одржување, реконструкциско одржување 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 



 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. 
Ацо Гичев. Дренажни линии, Современост, Скопје 

 
1992 

2. Ацо Гичев. Мелиорации со 
заштита од ерозија, 

Гоце Делчев, Скопје 
 

1997 

22.1 

3. 
А. Гичев, М. Вукелиќ-
Шутеска, Н. Георгиев,  

Практикум по 
мелиорации со 
заштита од ерозија, 

Гоце Делчев, Скопје 
 

2000 

  А. Гичев.  Мелиорации со 
заштита од ерозија, 

Дата Понс, Скопје 2003. 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Контрола на ерозивните процеси во земјоделството 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: МЕЛИОРАЦИИ И ЕРОЗИЈА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Ацо Гичев 

9. Предуслови за запишување на предметот Диплома за завршени додипломски студии. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):Стекнување знаење за дефиниција на ерозијата и на 
конзервацијата, штети од ерозијата, дијагностицирање на ерозијата, мерки против ерозијата и 
рекултивација на оштетените земјоделски земјиштаСтекнување основи за карти и планови, топографски 
клуч, картографски клуч и начин на изработка на програма за заштита од ерозија 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Дефиниција на ерозијата и на конзервацијата, видови и облици на ерозија 
Водна ерозија, нормална ерозија, забрзана ерозија, штети од ерозијата. Еолска ерозија 
Фактори од кои зависи појавата и големината на ерозијата 
Дијагностицирање на ерозијата 
Агротехнички мерки 
Биолошки мерки 
Технички мерки 
Водни патишта и затревени отвори 
Микроакумулации, организациски мерки 
Рекултивација на оштетени земјоделски земјишта 
Потрошувачи на земјоделското земјиште, класификација на оштетените земјишта 
Видови и форми на оштетување на земјиштето. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. 
Ацо Гичев. Дренажни линии, Современост, Скопје 

 
1992 

2. Ацо Гичев. Мелиорации со 
заштита од ерозија, 

Гоце Делчев, Скопје 
 

1997 

22.1 

3. 
А. Гичев, М. Вукелиќ-
Шутеска, Н. Георгиев,  

Практикум по 
мелиорации со 
заштита од ерозија, 

Гоце Делчев, Скопје 
 

2000 

  А. Гичев.  Мелиорации со 
заштита од ерозија, 

Дата Понс, Скопје 2003. 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од заштита на водите 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ: МЕЛИОРАЦИИ И ЕРОЗИЈА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Марија Вукелиќ Шутоска 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Диплома за завршени додипломски студии. 
Положен предмет од листа 1 избрани поглавја од педологија, 
наводнување и мелиорации со заштита од ерозија (за студенти 
со 3 годишни додипломски студии). 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со загадувањето и обработката на загадените води со цел заштита на водата и учество во 
постапките на управувањето и стопанисувањето со водите.  Запознавањето со заштитата на водите е со цел 
спречување на и покрај размерно доволните количества на вода да биде употреблив само ограничен дел. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Основни еколошки принципи на водата. Својства на водата. Квалитет на водата. Промени во 
квалитетот на водата. Извори на загадување на водата. Домашни отпадни води. Индустриски отпадни води. 
Води од врнежи. Разладни води. Постапки за самопречистување на водата. Физички постапки. Разредување. 
Таложење. Цедење. Измена на гасови. Хемиски постапки. Биохемиски постапки. Состојба на кислород. 
Пореметување на водните екосистеми. Еутрофикација на водните системи. Ударно оптоварување. Норми 
(стандарди) за квалитетот на водните системи. Норми за испуштање на отпадните води. Програма за 
заштита на водите и езерските крајбрежја. Стопански и финансиски мерки. Научен пристап и технолошки 
мерки. Институционални мерки. Изработка на програми и планови за заштита на водите. Прочистување на 
водите. Постапки на претходен и прв степен на прочистување. Постапки на втор степен на прочистување. 
Постапки од трет степен на прочистување. Алтернативни постапки на прочистување. Обработка на милта. 
Обнова на водите. Испуштање на отпадни води.     

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 18. Критериуми за оценување 

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

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. 
Tedeschi,S.: Zaštita voda, Zagreb,  

 
 1996 

2. Jahić,B.M.: Deponije i zaštita 
voda, Sarajevo, 

 1980 
 

22.1 

3. 

Вукелиќ-Шутоска,М.:  Проблеми при 
проучувањето и 
комплексното 
користење на 
водните ресурси во 
полусушни 
подрачја, докторска 
дисертација, 
Загреб, 

 2002 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Принципи и техники на наводнување  
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ:НАВОДНУВАЊЕ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Ордан Чукалиев 
Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. Положен предмет 
од листа 1 наводнување-одбрани поглавја (за студенти со 3 
годишни додипломски студии). 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе се здобијат со основни вештини за определување на вкупните потреби на вода за добивање 
на оптимални приноси, а посебно е значајно да се истакне дека ќе се здобијат со познавања да можат да се 
справат со трите најважни елементи во наводнувањето: определување на моментот на залевање кај 
земјоделските култури, колку вода да се даде на културата и на кој начин да се даде истата односно која 
техника на наводнување да се примени, а се со цел добивање на повисоки и поекономични приноси и 
заштита на животната средина. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
* Наводнување во Светот и во Република Македонија 
* Основни фактори кои ја условуваат потребата од наводнување 
* Суша, видови суша, климатски показатели на потребата од наводнување 
* Воден режим на растенијата во услови на наводнување 
* Методи за определување на евапотранспирацијата (потенцијална, референтна, максимална, оптимална) 
* Капиларен потенцијал (Скофилдова вредност, pF), примена во праксата, pF криви  
* Водно физички својства на почвите  
* Начин на определување на времето и нормата на залевање. Однос растение:почва:вода  
* Мерење и пресметување на влагата во почвата (термогравиметриски, електрометриски, тензиометриски, неутронски)  
* Воден биланс на земјоделските култури, определување, практично значење и примена  
* Проекти за наводнување (Земјоделски основи, вкупни потреби од вода и др.) Конструкција на графиконот на 
хидромодулот  
* Елементи на системот за наводнување 
* Површинско-гравитациски техники на наводнување 
* Наводнување со вештачки дожд  
* Подземно наводнување 
* Микро наводнување 
* Избор на начини за наводнување и уреди за наводнување 
* Примена на техниките на наводнување кај одделните култури, почвени и релјефни услови 
* Основни карактеристики и експлоатација на одделни агрегати (уреди) за наводнување  
* Организација и експлоатација на системите за наводнување 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 



 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Иљовски И., 
 

Наводнување, Учебно 
помагало за студенти 

Земјоделски факултет, 
Скопје  

1992 

2. Иљовски И., Чукалиев О.,  
 

Практикум по 
наводнување 

Земјоделски факултет, 
Скопје  

2002 

3. 
Чукалиев, О., Иљовски, И., 
Танасковиќ, В., Секулоска, Т.,  
 

Квалитет на водата во 
земјоделското 
производство 

Учебно помагало за 
сите насоки по новите 
наставни програми, 
Земјоделски факултет, 
Скопје. 

2010 

4. Bošnjak, ð.,  
 

Naodnjavanje 
poljoprivrednih useva 

Univerzitet u Novom 
Sadu, Poljoprivredni 
Fakultet, Novi Sad 

1999 

22.1 

5. Vučić, N.,  
 

Navodnjavanje 
poljoprivrednih kultura  

Univerzitet u Novom 
Sadu, Novi Sad 

1976 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1. 
Dragović, S.,  
 

Navodnjavanje, Naučni institut za 
ratarstvo i povrtarstvo, 
Novi Sad 

2000 

  2 

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

Irrigation of Agricultural 
Crops,  

Amer Society of 
Agronomy; 2nd 
illustrated edition 
edition  

2007 

  3 

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

Microirrigation for Crop 
Production-Design, 
Operation and 
Management.  

Elsevier 2007 

  4 

 
 
 
Чукалиев О., Иљовски И., 
Секуловска Т., Танасковиќ В.,  
 

Фертиригација за 
подобрување на 
растителното 
производство и 
заштита на животната 
средина во РМ, 
Брошура 

ГТЗ, Скопје 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Наводнување на земјоделските култури 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ:НАВОДНУВАЊЕ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Ордан Чукалиев 
Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ 

9. Предуслови за запишување на предметот Диплома за завршени додипломски студии.  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):Студентите ќе се здобијат со основни вештини за практичната 
примена на мерката наводнување кај различните земјоделски култури, односно за определување на количествата на 
вода потребна за наводнување, начинот и режимот на наводнување, оптимизација на наводнувањето и спецификите на 
наводнувањето кај секоја од земјоделските култури посебно, а се со цел добивање на повисоки и поекономични приноси 
и заштита на животната средина. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
*Наводнување на земјоделските култури (потреби од вода, норма на заливање и норма на наводнување, начин на залевање, ефекти од 
наводнувањето...) 
* Наводнување на поледелските култури  

 Наводнување на житните култури 
 Наводнување на пченицата  
 Наводнување на јачменот 
 Наводнување на пченката 

* Наводнување на индустриските култури 
 Наводнување на шеќерната репа 
 Наводнување на сончогледот 
 Наводнување на сојата 
 Наводнување на памукот 
 Наводнување на тутунот 
 Наводнување на хмељот  
 Наводнување на компирот  

* Наводнување на фуражните култури  
Наводнување на луцерката 
Наводнување на едногодишните легуминози 
Наводнување на повеќегодишните легуминози  
Наводнување на едногодишните граминеи  
Наводнување на повеќегодишните граминеи 

* Наводнување на градинарските и цвеќарски култури  
 Наводнување на доматите  
 Наводнување на пиперките 
 Наводнување на зелката 
 Наводнување на краставиците  
 Наводнување на лубеници и дињи  
 Наводнување на паркови, зеленило и цвеќиња 
 Наводнување на земјоделски култури во пластеници и оранжерии 

* Наводнување на втори култури  
* Наводнување на овошните насади  

Наводнување на јаболката 
Наводнување на крушата  
Наводнување на праската 
Наводнување на кајсијата  
Наводнување на вишњата  

* Наводнување на виновата 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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 



 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Иљовски И 
 

Наводнување, Учебно 
помагало за студенти 

Земјоделски факултет, 
Скопје  

1992 

2. Иљовски И., Чукалиев О.,  
 

Практикум по 
наводнување 

Земјоделски факултет, 
Скопје  

2002 

3. 
Чукалиев, О., Иљовски, И., 
Танасковиќ, В., Секулоска, Т.,  
 

Квалитет на водата во 
земјоделското 
производство 

Учебно помагало за сите 
насоки по новите 
наставни програми, 
Земјоделски факултет, 
Скопје. 

2010 

4. Bošnjak, ð.,  
 

Naodnjavanje 
poljoprivrednih useva 

Univerzitet u Novom Sadu, 
Poljoprivredni Fakultet, 
Novi Sad 

1999 

22.1 

5. Vučić, N.,  
 

Navodnjavanje 
poljoprivrednih kultura  

Univerzitet u Novom Sadu, 
Novi Sad 

1976 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1. Dragović, S.,  
 

Navodnjavanje, Naučni institut za ratarstvo 
i povrtarstvo, Novi Sad 

2000 

  2 
Lascano, R. J., Sojka, R. E., (editors)  
 

Irrigation of Agricultural 
Crops,  

Amer Society of 
Agronomy; 2nd illustrated 
edition edition  

2007 

  3 

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

Microirrigation for Crop 
Production-Design, 
Operation and 
Management.  

Elsevier 2007 

  4 

Чукалиев О., Иљовски И., 
Секуловска Т., Танасковиќ В.,  
 

Фертиригација за 
подобрување на 
растителното 
производство и заштита 
на животната средина во 
РМ, Брошура 

ГТЗ, Скопје 2003 

 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од фертиригација 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
МОДУЛ:НАВОДНУВАЊЕ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Ордан Чукалиев 
Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ 

9. Предуслови за запишување на предметот Диплома за завршени додипломски студии.  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе се здобијат со основни вештини и знаења за определување на правилна програма за фертиригација и тоа 
преку изработка на основна концепција на еден систем за фертиригација, пресметка на потребните количества на вода 
и хранливи материи за аплицирање преку системот за микронаводнување, избор на правилна опрема за фертиригација, 
припрема на основен и хранлив раствор за фертиригација и контрола на истите, а посебно е значајно да се истакне дека 
ќе се здобијат со познавања за определување на моментот на залевање и фертиригација кај земјоделските култури, а се 
со цел добивање на повисоки и поекономични приноси и заштита на животната средина. Покрај тоа ќе се здобијат со 
знаења и вештини за самостојно дизајнирање на системот за микронаводнување, фертиригација во услови на геопонија, 
хидропонија и аеропонија. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Позитивни и негативни страни на од примената на фертиригацијата /хемигацијата. Фертиригација и нејзина примена во 
светот и во Р. Македонија. 
* Основна концепција на систем за микронаводнување и фертиригација. Критериуми  за избор на опрема за 
фертиригација. 
* Опрема за инјектирање. Лоцирање на контролната единица и опремата за фертиригација. 
* Постапки за изработка на програма за фертиригација и правилна примена на фертиригацијата: 
*Водно- физички својства на почвата. 
* Определување на вкупните потреби на вода ЕТ, нормата на наводнување и нормата на залевање кај земјоделските 
култури, со посебен осврт на CROPWAT методата. 
* Критериуми за избор на ѓубрива за аплицирање преку систем за фертиригација. 
* Определување и пресметка на потребните количества хранливи материи.  
*Припрема и подготовка на основен и хранлив раствор за аплицирање преку систем за фертиригација. Контрола и 
рециклирање на растворот за фертиригација. 
*Квалитет на водата за наводнување и нејзино влијание врз фертиригацијата. Автоматизација. 
*Припремена на програми за фертиригација кај земјоделските култури. 
*Техники на фертиригација во аеропонија и хидропонија. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 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 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Иљовски И., 
 

Наводнување, Учебно 
помагало за студенти 

Земјоделски факултет, 
Скопје  

1992 

2. Иљовски И., Чукалиев О.,  
 

Практикум по 
наводнување 

Земјоделски факултет, 
Скопје  

2002 

3. 
Чукалиев, О., Иљовски, И., 
Танасковиќ, В., Секулоска, Т.,  
 

Квалитет на водата во 
земјоделското 
производство 

Учебно помагало за 
сите насоки по новите 
наставни програми, 
Земјоделски факултет, 
Скопје. 

2010 

4. Bošnjak, ð.,  
 

Naodnjavanje 
poljoprivrednih useva 

Univerzitet u Novom 
Sadu, Poljoprivredni 
Fakultet, Novi Sad 

1999 

22.1 

5. Vučić, N.,  
 

Navodnjavanje 
poljoprivrednih kultura  

Univerzitet u Novom 
Sadu, Novi Sad 

1976 

  

Чукалиев О., Иљовски И., 
Секуловска Т., Танасковиќ В.,  
 

Фертиригација за 
подобрување на 
растителното 
производство и 
заштита на животната 
средина во РМ, 
Брошура 

ГТЗ, Скопје 2003 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1. 
Dragović, S.,  
 

Navodnjavanje, Naučni institut za 
ratarstvo i povrtarstvo, 
Novi Sad 

2000 

  2 

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

Irrigation of Agricultural 
Crops,  

Amer Society of 
Agronomy; 2nd 
illustrated edition 
edition  

2007 

  3 

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

Microirrigation for Crop 
Production-Design, 
Operation and 
Management.  

Elsevier 2007 

  4 

Burt, C., O'Connor, K., Ruehr, T.,  
 

Fertigation, Irrigation Training and 
Research Center, 
California Polytehnic 
State University, San 
Luis Obispo, California 

1998 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТУДИСКА ПРОГРАМА 
 

КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

1. Наслов на наставниот предмет Микробиолошки опасности на земјоделски производи и храна – напредни 
поглавја 

2. Код  
3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Југослав Зиберовски 
Проф. д-р Методија Трајчев 

9. Предуслови за запишување на предметот Микробиологија, хемија, технолошка микробиологија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентот ќе биде способен да ги препознава микроорганизмите кои се потенцијални 
микробиолошки опасности во храната, нивните извори, начини на пренесување и начини на справување со нив.Истовремено, овие 
знења можат да ги применат при воведувањето и одржувањето на системите и стандардите за безбедност на храната, без оглед дали 
се работи за примарни земјоделски производи или преработки. 

11. 

Содржина на предметната програма: Микробиолошки индикатори за безбедност и квалитет на храна. Вовед и еволуција на проценка на 
микробиолошките ризици (ПМР). Методи на ПМР.Идентификација на опасностите. Микробиолошки опасности во храната: спорогени и 
неспорогени бактерии - Clostridium sp., Bacillus sp., Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Aeromonas, Aerobacter, Listeria sp., Yersinia sp., 
Vibrio sp., Salmonella sp., Shigella sp., Campylobacter sp. вируси, протозои, паразити и габи. Извори, природа, и оптимални услови за 
развој. Влијание на надворешни и внатрешни фактори: температура, pH, активност на вода, количество на сол и шеќер итн. Влијание 
на начините на чување, складирање, преработка, пакување и дистрибуција на храна врз појава, пораст и пречивување на 
микроорганизми.Микробиологија на предвидување. Микробиолошко моделирање.   

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. 
Форми на наставните  
активности 15.2 

 
Вежби (лабораториски,  аудиториски, 
теренски), семинари, тимска  работа 

15 
 
часови 

16.1 Проектни задачи 5  часови 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 
17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 

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 

Литература 

Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор 

Наслов 
 Издавач 

Година 
 

1. 
Eredia H. Norma, Wesley Irene, 
Garcia S.  

Microbiologically Safe 
Foods. 

John Wiley & Sons, Inc., 
Publication, New Yersey, 
USA. 

2009 22. 
22.1 

3. Brown M. and Stringer M. 
Microbiological risk 
assessment in food 
processing. 

Woodhead Publishing 
Limited and CRC, Press LLC, 
ß, Boca Raton FL, USA. 
 
 

2002 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ ОПАСНОСТИ НА ХРАНА–НАПРЕДНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
СИТЕ МОДУЛИ 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р БИЉАНА ПЕТАНОВСКА - ИЛИЕВСКА 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Претходни општи предзнаења од од неорганска и органска хемија, примарните 
суровини и нивните преработки. Пристап до правилниците за безбедност на 
храна како и пристап до интернет и до стручно-научните списанија. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаење и практични вештини за идентификување на физичко-хемиските 
опасности во различни прехранбени производи  од животинско и растително потекло. 

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед во хемиски и физички опасности. Методи на мерење на хемиски опасности. Анализа на 
ризикот од хемиски опасности. Тежина на опасност, опасност од ризик. Идентификација на точки, чекори и процедури. 
Дводимензионалена проценка на опасноста. Контролирање на хемиските опасности (содржина на хемиски материи МДК, одделување 
на не-прехрамбените хемикалии, инцидентно загадување со хемикалии, хемиски материи како алергени). Хемиски опасности од 
природно потекло: алергени, микотоксини, скомбротоксин, цигуатоксин, токсини од печурки. Отрови од школки:паралитичко труење, 
дијареично труење, невротоксично, труење, пиролизидински алкалоиди фитохемоаглутитинин. Додадени хемиски материи: 
полихлоринирани бифенили (PCB), земјоделски хемикалии, пестициди, вештачки ѓубрива, антибиотици, хормони за пораст. Забранети 
хемиски материи директни и индиректни, отровни елементи и соединенија, олово,  цинк, кадмиум, жива, арсен, цијаниди. Хемиски 
опасности од прехранбени адитиви: витамини и минерали, хемиски додатоци во храна. Загадувачи:хемиски опасности од масла за 
подмачкување, средства за чистење и санитација, премази, бои, средства за ладење, хемикалии за третман на пареа или вода, 
препарати за уништување на штетници. Хемиски опасности од материјали за пакување: пластификатори, винил хлорид, мастила за 
принтање,  и кодирање, лепаци, олово, ламарина.  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. 
Форми на наставните  
активности 15.2 

 
Вежби (лабораториски,  аудиториски, 
теренски), семинари, тимска  работа 

15 часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. 
Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 
17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 

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 

Литература 

Задолжителна литература 

22. 

22.1 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 



 

1. David H. Watson 
Food chemical safety 
Volume 1: Contaminants 

Woodhead 
PublishingLimited Abington 
Hall, Abington Cambridge, 
England, 

2001 

2. David H. Watson 
Food chemical safety 
Volume 2: Additives 

Woodhead Publishing 
Limited Abington Hall, 
Abington Cambridge, 
England 

2002 

3.     

4.     

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор 

Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22.2 

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА  
МОДУЛ:МИКРОБИОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник  Проф. д-р Зоран Поповски, Проф. д-р Олга Најденовска 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Претходни општи предзнаења од  микробиологија 
основни познавања од хемија и биохемија 
познавања од областа на биологија 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Познавање на микробиолошките процеси кои произлегуваат 
од активноста на микробната клетка. Трансформација на материјата и производи кои се добиваат при 
микробиолошките реакции. 

11. 

Содржина на предметната програма: Високомолекуларни соединенија во клетката на микроорганизмите. 
Протеини и нулкеопротеиди како материјална основа за хемиски реакции во метаболизмот на 
микроорганизмите. Биохемиски катализатори (ферменти, витамини, хормони итн.), секундарни производи на 
метаболизмот (антибиотици, токсини, пигменти).  
Системи и биохемиски процеси при снабдувањето на микроорганизмите со слободна хемиска енергија. 
Системи на снабдување со хемиска енергија кај автотрофните микроорганизми (фотосинтеза, хемосинтеза). 
Хемизам на ослободување и примена на слободната енергија (хениска) кај хетеротрофните микроорганизми 
(неоксидативна и оксидативна ферментација). .  
Биосинтеза и трансформација на материите во метаболизмот на микроорганизмите. Биосинтеза на 
нискомолекуларните соединенија во клетката на микроорганизмите (шеќери, аминокиселини, масни 
киселини). Биосинтеза на високомолекуларни соединенија (протеини, полисахариди, масти и биолошки 
активни материи). Трансформација на стероидите и синтеза на секундарни производи на метаболизмот 
(токсини, пигменти).   

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45  часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  часови 

16.1 Проектни задачи 10  часови 
16.2 Самостојни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 40 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Rose A. Хемиска 
микробиологија 

Народна књига, 
Београд 

1985 

2. Реџеповиќ Н.  Микробиологија Загреб 1995 

3. Зибероски Ј. Земјоделска 
микробиологија 

Табернакул, Скопје 2007 

4. Зибероски Ј.     Микробиологија Табернакул, Скопје 2010 

22.1 

5. Џамиќ М. Биохемија Народна књига, 
Београд 

 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МИКРОБИОЛОГИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ХРАНА 
2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: МИКРОБИОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник  Проф. д-р Југослав Зиберовски 
Проф. д-р Олга Најденовска 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од Микробиологија, хемија, 
технолошка микробиологија, сензорни својства на храна. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентот ќе биде способен да ги препознава микроорганизмите кои се потенцијални микробиолошки 
опасности во храната, нивните извори, начини на пренесување и начини на справување со нив. 
Истовремено, овие знења можат да ги применат при воведувањето и одржувањето на системите и 
стандардите за безбедност на храната, без оглед дали се работи за примарни земјоделски производи или 
преработки. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 Микробиолошки индикатори за безбедност и квалитет на храна. Вовед и еволуција на проценка на 
микробиолошките ризици (ПМР). Методи на ПМР. 
Идентификација на опасностите. Микробиолошки опасности во храната: спорогени и неспорогени бактерии - 
Clostridium sp., Bacillus sp., Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Aeromonas, Aerobacter, Listeria sp., Yersinia 
sp., Vibrio sp., Salmonella sp., Shigella sp., Campylobacter sp. вируси, протозои, паразити и габи.  
Извори, природа, и оптимални услови за развој. Влијание на надворешни и внатрешни фактори: 
температура, pH, активност на вода, количество на сол и шеќер итн. Влијание на начините на чување, 
складирање, преработка, пакување и дистрибуција на храна врз појава, пораст и пречивување на 
микроорганизми. 
Микробиологија на предвидување. Микробиолошко моделирање.   

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45  часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  часови 

16.1 Проектни задачи 10  часови 
16.2 Самостојни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 40 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 

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 

  
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Eredia H. Norma, Wesley 
Irene, Garcia S. 

Microbiologically Safe 
Foods 

Publication, New 
Yersey, USA. (2009) 

2. Jay M. J., Loessner J.M., Golden 
A. D. 

Modern Food 
Microbiology. 

Springer, New York, 
New York, USA. (2005). 

22.1 

3. Jay M. J. Modern Food 
Microbiology 

Aspen Publishers, 
Inc., Gaithersburg, 
Maryland, USA. 

(2000) 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЉУБИЦА КАРАКАШОВА 
ПРОФ. Д-Р СОЊА СРБИНОВСКА 

9. Предуслови за запишување на предметот Завршен  додипломски студиум на Факултет за земјоделски 
науки и храна или на сродни факултети 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Проширени  познавања за методите кои се применуваат за стабилизација на храна од растително и 
животинско потекло и стекнување на сознанија применливи во пракса. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Селекција и ракување со суровини 
Квалитет на суровина, избор, селекција и класификација на суровина, складирање, припрема на суровина, 
инспекција, дополнителни обработки на суровината. 
Физички методи на стабилизација на храна 
Методи на: ладење, замрзнување, модифицирана атмосфера,  сушење,  бланширање, концентрирање со 
уварување, пастеризација, стерилизација, маринирање, пржење, печење, чадење, ирадијација, методи на 
пакување, 
Хемиски методи на стабилизација на храна 
Примена на адитиви во различни групи на производи: конзерванси, бои, киселини, регулатори на киселост, 
антиоксиданси, стабилизатори, сретства против згрутчување, сретства против пенење, згуснувачи, сретства 
за желирање, сретсва за глазирање, засладувачи, засилувачи на арома, емулгатори, емулгаторски соли, 
сретства за зацврстување, сретсва за пенење, хигроскопни сретства, носачи,  модифицирани скробиви, 
гасови за пакување, сретсва за нараснување, помошни технолошки стретства. 
Комбинирани методи на стабилизација на храна 
Причини за примена на комбинирани методи, генерални описи на методите за конбинирано конзервирање, 
препорачани супстанции за намалување на активитетот на водата и на pH вредноста, препорачани 
хемикалии како заштита на промена на боја, препорачани термички третмани за конзервирање на 
храна,(примери за примена) 
Ферментации 
Биолошки конзервирана храна, примена на ферментација при добивање на разни прехранбени производи. 
Алтернативни методи на производство на овошје и зеленчук 
Производсво на традиционална храна, производство на домашно конзервирана храна, минимално 
преработена храна, развој на нови производи,  
Материјал за пакување 
Заштита на храната со пакување, филмови и фолии, пластика, стакло, хратиена амбалажа, конзерви. 
Промени на нутритивниот состав и промени на органолептичките особини. 
Вода, активитет на вода,  ензиматски и хемиски промени поврзани со вредноста на активитет на вода, 
препорачана опрема за мерење на активитет на вода, контрола на pH, контрола на сол, контрола на 
киселост, контрола на масти, контрола на протеин, контрола на јаглени хидрати. 
Контрола на квалитет на финален прозивод 
Добра производна пракса, стандарди и методи за контрола на квалитет, означување на храна, главни 
препораки при препакување на храна, температура на чување наспроти рок на употреба, оптимална 
употреба на финалните продукти. 
 
Функционални карактеристики на компонентите во млекото 

 Стабилност на протеини – казеин  и млечен серум (лактоалбумини и лактоглобулини) 
 Стабилност на лактоза и ферменатации 
 Стабилност на млечна маст 



 

 Ензими, витамини, минерални материи, биоактивни материи  
Термички методи на стабилизација  

 Пастеризација 
 Стерилизација 
 Термизација 
 ESL 

Механички методи на стабилизација 
 Филтрација 
 сепарација 
 хомогенизација 
 мембранска филтрација, нано филтрација,  ултра филтрација,  реверзна осмоза 
 фортификација 

Микробиолочки активности  во млеко и млечни производи 
Стабилност и квалитет на млечни производи 
Функционални млечни производи 
Пакувањето како - фактор за стабилност на производите 
Контрола  на квалитет и трајност на производите 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава  45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

 
15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи  5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови   60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)   15  бодови 

17. 

17.3 Активност и учество   15 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовност и успешност при извршување на сите форми на 
активности 

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

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

22. 

22.1 

1. Мартин Вереш 
Принципи 
конзервисања 
намирница 

Пољопривредни 
факултет, 
Универзитет у 
Београду 

2004 



 

2. P. Fellows 

Food Processing 
Technology – 
Principles and 
practice 

Woodhead Publishing 
Limited, CRC Press 
LLC, Cambridge 
England 

Second 
edition, 2000 

 3. Tiina Mattila-Sandholm and 
Maria Saarela 

Functional dairy 
products,  
 

Woodhead publishing 
ltd and CRC press llc 
Cambridge England 

2003 

 4. P.F. Fox & P.L.H. Mc 
Sweeney, 

Dairy chemistry and 
Biotechnology, ,  
 

Blackie Academic & 
Professional 

1998 

 5. Elmer H. Marth & James L. 
Steele 

Applied Dairy 
Microbiology 
 

Second Edition, Marcel 
Dekker Inc 

2001 

Дополнителна литература 
 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. Гордана Никетић - Алексић Технологија воћа и 
поврћа 

Пољопривредни 
факултет, 
Универзитет у 
Београду 

1994 

2. М. Лјубисављевиħ 
Воħе, поврħе, 
печурке и 
прерађевине 

Београд 1989 

3. В. Црнчевиħ 
Теоријске основе 
конзервирање воħа и 
поврħа 

Београд 1973 

4. Mircea Enachescu Dauthy 

Fruit and vegetable 
processing - Food and 
Agriculture 
Organization of the 
United Nations 

FAO AGRICULTURAL 
SERVICES BULLETIN 
No.119, ISBN 92-5-
103657-8, Rome 

1995 

5. 

Gustavo V. Barbosa-Cánovas, 
Juan J. Fernández-Molina, Stella 
M. Alzamora, Maria S. Tapia, 
Aurelio López-Malo, Jorge Welti 
Chanes 

Handling and 
preservation of fruits 
and vegetables by 
combined methods for 
rural areas - FAO 

FAO AGRICULTURAL 
SERVICES BULLETIN 
No.149, ISBN 92-5-
104861-4, Rome, 

2004 

22.2 

6. Љубица Каракашова 
Преработка на 
овошје -  
Интерна скрипта 

ФЗНХ 2010 

7. Љубица Каракашова 
Преработка на 
зеленчук -  
Интерна скрипта 

ФЗНХ 2009 

8. Љубица Каракашова 

Производство на 
безалкохолни 
пијалаци - Интерна 
скрипта 

ФЗНХ 2008 

9. Материјали од интернет    

10. Јован Џорџевиħ, 
Хемија и физика 
млека 
 

Београд 1987 

11. Ognjen Macej, Snezana 
Lovanović, Miroljub Barac Proteini mleka Beograd 2007 

12. Ljubica Tratnik 
Mlijeko – Tehnologija, 
biokemija i 
mikrobiologija 

Zagreb  1998 

  

13. Соња Србиновска 
Стабилизација на 
храна  
интерна скрипта 

ФЗНХ 2010 

 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Kонтрола на ботаничко потекло на храна 
2. Код  

3. Студиска програма 
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ЕТНОБОТАНИКА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

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

9. Предуслови за запишување на предметот Предзнаења од ботаника 
Пристап до интернет и стручни списанија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот Контрола на ботаничкото потекло храна овозможува 
студентите да се стекнат со познавања за основните карактеристики на храната од растително потекло. Студентите ќе 
можат со примена на класични и современи методи да го идентификуваат и проучат ботаничкото и географско потекло 
на производите и преработките од растително производство. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед во контрола и анализа на храна 
Принципи на контрола на храна 
Современи методи за контрола на храна 
Споредба на современите и класичните методи за контрола на храна 
Методи за одредување на ботаничкото потекло на храната 
Микроскопија 
Електрофореза 
Хроматографија 
Спектрофотометрија 
Употреба на радиоактивни изотопи при контрола на храната 
NMR со фокус за анализа на храна 
Контрола на храна со молекуларни методи 
Молекуларни маркери 
Маркери за ботаничко потекло на храната 
Методи за определување на вода и суви материи, минерални и органски материи,амино киселините, протеини, липиди, витамини, 
ензими, органски киселини, антоцијани, каротеноиди, јаглехидрати, амино киселини, растителни масла, антиоксиданси 
Морфологија  и таксономија на растенијата 
Контрола на ботаничкото потекло на медот 
Квантитативна и квалитативна анализа на поленовите зрна 
Каталог на поленови зрна од медоносни растенија 
Контрола на ботаничко потекло на брашно и производи од прехранбената индустрија 
Каталог на скробни зрна од растенија 
Контрола на ботаничко потекло на виното и алкохолот 
Контрола на ботаничко потекло на преработките од овошје и зеленчук 
Контрола на ботаничко потекло на чаеви, зачини и ароми 
Контрола на ботаничкото потекло на добиточната храна 
Брендирање на производите и преработките од храна за ботаничкото и географското потекло 
Влијание на ботаничкото потекло врз квалитетот на храната 
Методи за одредување на присуството на алергени во храна 
Сензорна процена во контрола на ботаничкото потекло на храна 
Контрола на ботаничко потекло на археолошки примероци 
Методи за контрола на ботаничкото потекло во археологијата, форензиката  
Контола на ботаничкото потекло на храната во Европската унија 
Стандарди и правилници за контрола на ботаничкото потекло на храната 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45  часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), семинари, 
тимска  работа 

15   
часови 

16.1 Проектни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 
 16.2 Самостојни задачи 10  часови 



 

16.3 Домашно учење 40 часови 
Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 
17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 

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 

Литература 

Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор 

Наслов 
 Издавач 

Година 
 

1. 
Philip R. Ashurst and M.J. Dennis Analytical Methods Of 

Food Authentication 
 1997 

2. 
L. Multon. Analysis and Control 

Methods for Food and 
Agricultural Products 

 1997 

3. Leffmann, Henry. Select Methods in Food 
Analysis. 

 2009 
 

4. Semih Otles 

Methods of Analysis of 
Food Components and 
Additives (Chemical & 
Functional Properties of 
Food Components) 

 2005 

5. Leo M.L. Nollet and Arjon van 
Hengel. 

Food Allergens: Analysis 
Instrumentation and 
Methods. 

 
2010 
 

6. W. Jeffrey Hurst. 

Methods of Analysis for 
Functional Foods and 
Nutraceuticals, Second 
Edition. 

 
2008 
 

7. John A. Bower MSc. 
 

Statistical Methods for 
Food Science: 
Introductory procedures 
for the food practitioner 

 
2009 
 

8. Mossoba  
Spectral Methods in Food 
Analysis: Instrumentation 
and Applications. 

 1998 

9. John Flex Jackson and Hans F. 
Linskens. 

Testing for Genetic 
Manipulation in Plants 
(Molecular Methods of 
Plant Analysis). 

 2002 

10. Групче Р. БОТАНИКА. 
НИО"Студентски 
збор",Скопје, 

1994 
 

22. 
22.1 

11. 
Ангелов, И., Станковиќ, Л., 
Манасиевска-Симиќ, С., Мискоска-
Милевска, Е., 

ПРАКТИКУМ ПО 
БОТАНИКА. 
 
 
 

Факултетот за земјоделски 
науки и храна, Скопје 

2010 



 

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

3. Студиска програма 
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: ЕТНОБОТАНИКА  

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ 
Проф. д-р Ицко Ѓоргоски (ПМФ) 

9. Предуслови за запишување на предметот Предзнаења од ботаника 
Пристап до интернет и стручни списанија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Етноботаника е наука која ја проучува интеракцијата меѓу човекот и 
растенијата согледувајќи го традиционалното познавање на човекот за растенијата и нивнa практична примена. 
Студентите ќе се стекнат со познавања од ботаники аспект (идентификација, проучување и примена на дивите, 
културните, ендемските растенија, локални сорти и популации и традиционална употреба на растенијата во човековата 
исхрана) и познавања од антрополошки аспект (проучување на традицијата, обичаите на локалното население при 
практичната употреба на растенијата). 

11. 

Содржина на предметната програма:  
 Вовед во етноботаника 
 Историја на етноботаника 
 Современи трендови и перспективи на етноботаника 
 Меѓународни достигнувања во етноботаника 
 Етноботаника во Македонија 
 Традиционално познавање на растенијата 
 Традиционална употреба на растенијата 
 Методи за изучување на етноботаника 
 Применета етноботаника: комерцијализација и конзервација на биодиверзитетот 
 Диви растителни ресурси 
 Културни растенија и традиционално земјоделство 
 Етноботаника и одржливо земјоделство 
 Структура, функција и апликација на растенијата 
 Растенија за храна 
 Растенија за зачини, лекови, ароми и чаеви 
 Растенија за други намени 
 Морфологија и таксономија на растенијата 
 Растителна екологија 
 Каталог на растенија 
 Латински имиња на растенијата 
 Народни традиционални имиња на растенијата  
 Растенијата во традиционалната култура и фолклор 
 Традиционална фитохемија 
 Економска ботаника 
 Исхрана со традиционални растенија  
 Придонес на етноботаниката за ботаниката, екологијата и земјоделството, шумарството и ветерината 
 Антропoлогија 
 Методи за истарaжување во антропoлогијата 
 Еколошка антропологија 
 Социјална антропологија 
 Социо-економски промени во исхраната кај локалното население 
 Етика и етноботаника 
 Етноботаника и етничките групи 
 Перцепција и приоритети во етноботаничките ресурси 
 Историја на релацијата растенија-човек: палеоетноботаника 
 Влијание на етноботаниката на промените на локално, национално и глобално ниво 
Поглавјата од реден број 1 до 26 ќе ги предава и испитува:  
Проф.д-р Силвана Манасиевска-Симиќ  
Поглавјата од реден број 227до 36 ќе ги предава и испитува:  
Проф.д-р. Ицко Ѓоргоски 



 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), семинари, 
тимска  работа 

 
15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. 
Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 40 часови 
Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 
17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 

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 

Литература 

Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор 

Наслов 
 Издавач 

Година 
 

1.  Richard Evans Schultes  
 

ETHNOBOTANY: 
EVOLUTION OF A 
DISCIPLINE, 

Siri von Reis, Timber 
Press, Inc. 

1997 
 

2. 
Edited by Manuel Pardo-de-

Santayana, Andrea Pieroni and 
Rajindra K. Puri, 

ETHNOBOTANY IN THE 
NEW EUROPE, PEOPLE, 
HEALTH AND WILD 
PLANT RESOURCES,  
 

Berghahn Books,  2010 

3. 
C. M. Cotton, John Wiley and 
sons Ltd 

ETHNOBOTANY: 
PRINCIPLES AND 
APPLICATIONS 

 2002 

4. 
Hal C. Raymond and Larry C. 
Raymond 

MEDICINAL & EDIBLE 
PLANTS, 
ETHNOBOTANY & 
SCIENTIFIC STUDIES 
PLANT FIELD GUIDE 

Kindle Edition - Jan. 28, 2009 

22. 

22.1 

5. Gary J. Martin 

ETHNOBOTANY: A 
METHODS MANUAL 
(Earthscan People 
Plants International 
Conservation Series) 

 2004 



 

6. 
Gabriell D. Paye, Gabriell DeBear 
Paye, and Gabriell DeBear Paye 

CULTURAL USES OF 
PLANTS: A GUIDE TO 
LEARNING ABOUT 
ETHNOBOTANY 

 2000 

7. Jean H. Langenheim 

PLANT RESINS: 
CHEMISTRY, 
EVOLUTION, 
ECOLOGY, AND 
ETHNOBOTANY 

 2003 

8. Anthony B. Cunningham 

APPLIED 
ETHNOBOTANY: 
PEOPLE, WILD PLANT 
USE AND 
CONSERVATION 

 2001 

9. Thomas J. S. Carlson and Luisa 
Maffi 

ETHNOBOTANY AND 
CONSERVATION OF 
BIOCULTURAL 
DIVERSITY (Advances 
in Economic Botany 
Vol. 15) 

 2004 

10. Групче Р. БОТАНИКА НИО"Студентски 
збор",Скопје 1994 

11. 
Ангелов, И., Станковиќ, Л., 
Манасиевска-Симиќ, С., 
Мискоска-Милевска, Е. 

ПРАКТИКУМ ПО 
БОТАНИКА 

Факултетот за 
земјоделски науки и 
храна, Скопје 

2010 

12. Ѓоргоски И. 
ОСНОВИ НА 
АНТРОПОЛОГИЈА. 

Универзитет "Св. Кирил 
и Методиј" во Скопје, 
Природно-математички 
факултет 

2004 

13.  Journal of Ethnobiology   

14.  
Ethnobotany Research 
and Applications  
 

  

15  
Journal of Ethnobiology 
and Ethnomedicine 
 

  

16.  
Journal of 
Ethnopharmacology  
 

  

17.  Economic Botany   

 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК – НАПРЕДНИ ПОГЛАВЈА 

2. Код  

3. Студиска програма 
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЉУБИЦА КАРАКАШОВА 

9. Предуслови за запишување на предметот Завршен  додипломски студиум на Факултет за земјоделски науки и 
храна  или на сродни факултети 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Проширени  познавања за преработките од овошје и зеленчук и стекнување на сознанија применливи во производство 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Градба на овошјето  и зеленчукот. Технолошки својства на овошјето и зеленчукот. Механички  и хемиски состав на 
овошјето и зеленчукот. Квалитет на суровина, избор, селекција и класификација на суровина.  
Процеси кои настануваат после берба (дишење, испарување на водата од плодовите, созревање и  презревање на 
плодовите). Потемнување на плодовите и нивните преработки (ензиматско, неензиматско и микробиолошко), услови на 
складирање, припрема на суровина, инспекција, дополнителни обработки на суровината. 
Помошни средства и суровини (вода, средства за засладување, средства за желирање и згуснување, средства за 
закиселување, средства за зацврстување и зачини). Конзерванси (органски и неоргански). Примена на адитиви во 
различни групи на производи. 
Начини на конзервирање (биотички, абиотички и анабиотички). Примена на физички методи при преработка на овошје 
и зеленчук. Производи добиени со: методи на: ладење, замрзнување, модифицирана атмосфера,  сушење,  
бланширање, концентрирање со уварување, пастеризација, стерилизација, , ирадијација.  
Производи добиени со примена на комбинирани методи на конбинирано конзервирање, препорачани супстанции за 
намалување на активитетот на водата и на pH вредноста, препорачани хемикалии како заштита на промена на боја, 
препорачани термички третмани за конзервирање на храна,(примери за примена).  
Производи добиени со примена на ферментација, овошни ликери, маслинки и др. 
Производи добиени со примена на традиционално производство на овошје и зеленчук, производство на домашно 
конзервирана храна, минимално преработена храна, развој на нови производи,  
Безалкохолните пијалаци. Класификација и основни својства на безалкохолните појалаци. Состав и својства на 
овошните пијалаци. Основна суровина за производство  на  сокови  и други напитоци од овошје. Начини на 
конзервирање на овошните пијалаци  (конзервирање со примена на топлина, конзервирање со примена на   ниска 
температура и со хемиски средства).  
Производство на овошни сокови и безалкохолни пијалаци. Технологија на производтсво на овошни сокови од 
полупреработки (бистри, матни и кашести и концентрирани сокови). Технологија на производство на газирани 
освежителни пијалаци. Производство на овошни слабо-алкохолни пијалаци (од јаболка, вишна, круша,  млади 
оревчиња, шипка и др. 
Производство на газирани пијалаци од портокал и лимон; на база на грозје; на база на жито; од мед. Минерална вода и 
ароматизирана минерана вода. Инстант сокови, енергетски напитоци. 
Функционалност на преработки од зеленчк и овошје. 
Амбалажа, видови амбалажа,  методи на пакување, 
Нутритивниот состав и  органолептичките особини на преработки од овошје и зеленчук. Вода, активитет на вода,  
ензиматски и хемиски промени поврзани со вредноста на активитет на вода, препорачана опрема за мерење на 
активитет на вода, контрола на pH, контрола на сол, контрола на киселост, контрола на масти, контрола на протеин, 
контрола на јаглени хидрати. 
Контрола на квалитет на финален прозивод 
Добра производна пракса, стандарди и методи за контрола на квалитет, означување на храна, главни препораки при 
препакување на храна, температура на чување наспроти рок на употреба, оптимална употреба на финалните продукти. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 
15. Форми на наставните  

активности 15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), семинари, 15 

 
часови 



 

тимска  работа 
16.1 Проектни задачи  5 часови 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 45 часови 
Начин на оценување 

17.1 Тестови   60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)   15  бодови 
17. 

17.3 Активност и учество   25 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 

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

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовност и успешност при извршување на сите форми на 
активности 

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

Литература 

Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор 
Наслов 
 

Издавач 
Година 
 

1. Мартин Вереш 
Принципи конзервисања 
намирница 

Пољопривредни факултет, 
Универзитет у Београду 

2004 

2. P. Fellows 
Food Processing 
Technology – Principles 
and practice 

Woodhead Publishing 
Limited, CRC Press LLC, 
Cambridge England 

Second edition, 
2000 

3. М. Лјубисављевиħ Воħе, поврħе, печурке и 
прерађевине 

Београд 1989 

4. Љубица Каракашова 
Преработка на овошје -  
Интерна скрипта ФЗНХ 2010 

22.1 

5. Љубица Каракашова 
Преработка на зеленчук 
-  
Интерна скрипта 

ФЗНХ 2009 

 6. Љубица Каракашова 
Производство на 
безалкохолни пијалаци - 
Интерна скрипта 

ФЗНХ 2008 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. Гордана Никетић - Алексић 
Технологија воћа и 
поврћа 

Пољопривредни 
факултет, Универзитет у 
Београду 

1994 

2. Гордана Никетић - Алексић 
Технологија 
безалкохолних пиħа 

Пољопривредни 
факултет, Универзитет у 
Београду 

1989 

3. В. Црнчевиħ 
Теоријске основе 
конзервирање воħа и 
поврħа 

Београд 1973 

4. Mircea Enachescu Dauthy 

Fruit and vegetable 
processing - Food and 
Agriculture Organization 
of the United Nations 

FAO AGRICULTURAL 
SERVICES BULLETIN 
No.119, ISBN 92-5-
103657-8, Rome 

1995 

22. 

22.2 

5. 

Gustavo V. Barbosa-Cánovas, Juan J. 
Fernández-Molina, Stella M. 
Alzamora, Maria S. Tapia, Aurelio 
López-Malo, Jorge Welti Chanes 

Handling and 
preservation of fruits and 
vegetables by combined 
methods for rural areas - 
FAO 

FAO AGRICULTURAL 
SERVICES BULLETIN 
No.149, ISBN 92-5-
104861-4, Rome, 

2004 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет КВАЛИТЕТ НА ПРЕРАБОТКИ ОД ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

2. Код  

3. Студиска програма 
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  
Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЉУБИЦА КАРАКАШОВА 

9. Предуслови за запишување на предметот Завршен  додипломски студиум на Факултет за земјоделски науки и 
храна  или на сродни факултети 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Проширени  познавања за квалитетот на преработки од овошје и зеленчук и стекнување на сознанија применливи во 
производство и за контрола на финални преработки. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Квалитет на суровини и репроматеријали. 
Избор на суровина, утврдување на нутритивниот квалитет на суровини, селекција , класификација и утврдување на 
органолептички својства на суровината, примена на аналитички методи за контрола на квалитет, квалитет на 
репроматеријали,  припрема на суровина, инспекција, дополнителни обработки на суровината. 
Нутритивни и функционални  својства на овошје и зеленчук 
Макронутриенти (вода, шеќери, протеин и масти) и микронутриенти (витамин, минерали и др. биоактивни компоненти), 
здравствена корист и функционалност на некои структурни компоненти во овошјето и зеленукот. 
 Контрола на квалитет на производство 
Примена на: Добра производна и Добра хигиенска пракса,  примена на HACCP концепт, HACCP студија во различни 
модели и фази на манипулација и производство,  примена и раководење со квалитет на производство.  
Контрола на квалитет  на  алтернативно производство на овошје и зеленчук 
Контрола на квалитет на мали производители при производсво на традиционална храна, производство на домашно 
конзервирана храна, минимално преработена храна, развој на нови производи,  
Контрола на промени на нутритивниот состав и промени на органолептичките особини и нивното влијание на квалитетот 
на финалните производи. 
Контрола на параметри кои се важни да се контролираат при преработка  на овошје и зеленчук: вода, активитет на 
вода,  ензиматски и хемиски промени поврзани со вредноста на активитет на вода,  контрола на pH, контрола на сол, 
контрола на киселост, контрола на масти, контрола на протеин, контрола на јаглени хидрати. 
Контрола на квалитет на финален прозивод 
Примена на закони, правилници и стандарди за контрола на квалитет на готовите производи, методи за контрола на 
квалитет на готови производи, означување на храна, утврдување на оптимална употреба на финалните продукти. 
Систем за контрола на квалитет  
Водење на документација, евиденција, воспоставување на систем за контрола на квалитет, со систем на следливост до 
крајниот потрошувач, верификација. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава  45 часови 

15. 
Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), семинари, 
тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи  5 часови 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 45 часови 
Начин на оценување 

17.1 Тестови   60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)   15  бодови 
17. 

17.3 Активност и учество   25 бодови 
18. Критериуми за оценување 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) 

(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 

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

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит 
Редовност и успешност при извршување на сите форми на 
активности 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

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

Литература 

Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. P. Fellows, B. Axtell, M. Dillon 
Quality assurance for 
small-scale rural food 
industries 

FAO Agricultural Services 
Bulletin 117, Rome 1995 

2. М. Лјубисављевиħ 
Воħе, поврħе, печурке и 
прерађевине 

Београд 1989 

3. 

Gustavo V. Barbosa-Cánovas, Juan J. 
Fernández-Molina, Stella M. 
Alzamora, Maria S. Tapia, Aurelio 
López-Malo, Jorge Welti Chanes 

Handling and preservation 
of fruits and vegetables by 
combined methods for 
rural areas - FAO 

FAO AGRICULTURAL 
SERVICES BULLETIN 
No.149, ISBN 92-5-104861-
4, Rome, 

2004 

4. Peter Fellows, Midway Technology 
Ltd 

Guidelines for small-scale 
fruit and vegetable 
processors 

FAO Agricultural Services 
Bulletin – 127, ISBN 92-5-
104041-9, Rome 

1997 

5. Љубица Каракашова 
Преработка на овошје -  
Интерна скрипта 

ФЗНХ 2010 

6. Љубица Каракашова 
Преработка на зеленчук 
-  
Интерна скрипта 

ФЗНХ 2009 

22.1 

7. Љубица Каракашова 
Производство на 
безалкохолни пијалаци - 
Интерна скрипта 

ФЗНХ 2008 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор 
Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. Мартин Вереш 
Принципи 
конзервисања 
намирница 

Пољопривредни 
факултет, Универзитет у 
Београду 

2004 

2. Гордана Никетић - Алексић 
Технологија воћа и 
поврћа 

Пољопривредни 
факултет, Универзитет у 
Београду 

1994 

3. Гордана Никетић - Алексић 
Технологија 
безалкохолних пиħа 

Пољопривредни 
факултет, Универзитет у 
Београду 

1989 

4. В. Црнчевиħ 
Теоријске основе 
конзервирање воħа и 
поврħа 

Београд 1973 

5. Закони и правилници, национални 
и европски 

   

22. 

22.2 

6. Материјали од интернет    



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ФЕРМЕНТАЦИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА 
2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: МИКРОБИОЛОГИЈА  

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Олга Најденовска 

9. Предуслови за запишување на предметот Микробиологија, технолошка микробиологија, хемија, 
технологија на производство на храна 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења за микроорганизмите што се 
употребуваат за добивање прехранбени производи во целата прехранбена индустрија, микроорганизмите 
што расипуваат храна, нивниот метаболизам и метаболити, начините за нивна контрола. Стекнување 
основни вештини за технолог во фабриките за производство храна 

11. 

Содржина на предметната програма: Ферментации (млечно - киселинска, пропионска, бутерна, алкохолна, 
оцетна, пектинска, амонификација итн). 
Вовед за микроорганизмите во храната. Извори на микроорганизми во храната. Пораст на микроорганизмите 
(oсобини на микробниот пораст, фактори што влијаат на порастот). Микробен метаболизам (спорулација и 
размножување, микробен метаболизам и метаболити, микробен стрес одговор). 
Микроорганизми во ферментирани месни производи. Микроорганизми во морска храна. Микроорганизми во 
ферментирани млечни производи,  ферментирани производи од овошје и зеленчук, микроорганизми во 
пекарски производи и во други разни прехранбени ферментирани производи. Присуство и загадување со 
микроорганизми во деликатеси, јајца, мајонез, преливи, дехидрирана храна итн. 
Стартер култури и бактериофаги (историјат, добиваwе, чување и употреба на стартер култури. 
Бактериофаги, присуство, определување и уништување на бактериофаги). Пробиотици. 
Конзерванси од микробно потекло. Млечнокиселински бактерии и нивни метаболити, бактериоцини, 
квасочни метаболити како конзерванси. Состојки и ензими во храната од микробно потекло. Микробни 
протеини како прехранбени дадатоци, употреба на микробни ензими. Расипување на ферментирана храна. 
Безбедност на ферментирана храна. 
Контрола на микроорганизмите (контрола на пристапот, физичко отстранување на микробите, употреба на 
високи температури, употреба на ниски температури, aw, употреба на pH и органски киселини, намалуваwе 
на оксидо-редуктивниот потенцијал.   

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 10 
 часови 

16.2 Самостојни задачи 
 
10 
 

часови 16. Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 40 
 часови 



 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. 

Hutkins W. R. Microbiology and 
Technology of 
Fermented Foods. 

Blackwell Publishing 
Professional, Iowa, 
USA. 

2006 

2. 

Adams R. M., Nout J. M. R. Fermentation and 
Food Safety. 

Aspen Publishers, Inc., 
Gaithersburg, 
Maryland, USA. 

2001 

22. 
22.1 

3. 
 Мицев Н., Бубалов М. Земјоделска 

микробиологија 
(специјален дел), 

Св. Кирил и Методиј, 
универзитетска 
печатница, Скопје. 

1998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ  

2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: МИКРОБИОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
Институт за храна 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЈУГОСЛАВ ЗИБЕРОСКИ 
ПРОФ. Д-Р ОЛГА  НАЈДЕНОВСКА 

9. Предуслови за запишување на предметот Знаења од областа на микробиологија, биологија, хемија и 
технологија на земјоделски култури 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Знаења од областа на микробиологија на храната, генетика на микроорганизмите, биохемија на 
микроорганизмите и знаења од областа на микробиолошките опасности на храната 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Современи методи од областа на наследувањето и променливоста на микроорганизмите. 
Наследност и нејзина материјална основа во микроорганизмите: општи поими за наследност и променливост 
кај микроорганизмите. Генетска условеност, обележја кај микроорганизмите (фенотип, генотип). Градба и 
функција на генотипот. 
Процеси на променливост кај микроорганизмитеЧ мутациска и адаптациска променливост. Материјална 
основа на мутациската променливост. Типови на мутација и молекуларни промени на нуклеинските 
киселини.  
Теории за променливост и наследност кај микроорганизмите: Општи теории за адаптивна и мутациска 
променливост. Негативно и позитивно регулирање на генетските процеси. 
Методи за генетски испитувања на микроорганизмите: Типови на променливост кај микроорганизмите – 
трансдукција, трансформација, конјугација, хибридизација, дисоцијација и методи за нивно утврдување и 
генетска анализа. 
Генетски основи за одбирање основни микроорганизми: Искористување на природното одбирање, вештачко 
одбирање без мутагени чинители. Искористување на хибридизацијата. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 
 
45+15+60= 120 часови (3+1) 
 

15.1 Предавања – теоретска настава 
  
45 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

 
15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 
  
5 
 

часови 16. Други форми на активности 
 

16.2 Самостојни задачи  
10 

часови 



 

 

16.3 Домашно учење 
 
45 
 

часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови   60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)   15  бодови 

17. 

17.3 Активност и учество   25 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовност и успешност при извршување на сите форми на 
активности 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

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

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Захариев Генетика на 
микроорганизмите 

Ленинград 
 

 

2. Braun Genetics of 
microrganisms 

  

3. Жуков Генетика на 
бактерии 

Москва 
 

 

22.1 

4. Југослав Зибероски Предавања   

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. Материјали од интернет    
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МИКРОБИОЛОГИЈА НА ПОЧВИ И ВОДИ 

2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: МИКРОБИОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник  Проф. д-р Југослав Зибероски, Проф. д-р Олга Најденовска 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од областа на педологијата, 
водните особини, исхрана на растенијата, биологија, хемија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Особини на загадените води, извори на загадување на 
водата. Особини на почвата и извори на загадување на почвата. 
Улога на микроорганизмите во загадувањето на почвата и водите. 
Улога на микроорганизмите во деконтаминацијата на почвите и водите. 

11. 

Содржина на предметната програма: Микробиологија на почвата и водите. Бактерии, актиномицети, габи, 
алги, протозои. Нивно физиолошко групирање и раширеност во поедини почвени типови и типови на води. 
Збогатување на водите со микроорганизми и биолошко самопречистување на водата.  
Микробиолошки процеси во почвата и водите. Еколошки поглед на микрофлората и биогеоценозите.  
Микроорганизми и нивно значење во создавањето и одржувањето на почвата. Микрофлора и педогенетски 
процеси (оподзолување, оглејување, оглинување, создавање на конкреции). Микроорганизми во 
создавањето и минерализирањето на хумусот.  
Меѓусебни односи на почвената микрофлора и растенијата. Микрофлора на растителната сфера 
(фитосфера), спрематосфера (семена), ризосфера (коренска) и филосфера (лисна микрофлора). Влијание на 
вишите растенија врз почвената микрофлора.   
Влијание на агротехничките мерки врз почвената микрофлора. Влијание на фертилизацијата врз 
микробиолошките процеси. Хемизација на почвата, микробиолошки ѓубриња (биопрепарати). 
Микробиолошка активност во почвата во услови каде е извршена: калцизација, сулфуризација, 
наводнување, одводнување и борба против ерозија.  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45  часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  часови 

16.1 Проектни задачи 10  часови 
16.2 Самостојни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 40 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Зибероски Земјоделска 
микробиологија  2005 

2. Виноградски Микробиологија 
почвих  1998 

3. Waksman   Soil microbiology John Willey and Sons, 
New York 

 

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ВИНАРСТВО - ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: МИКРОБИОЛОГИЈА  

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник  Проф. д-р Михаил Петков 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходно познавање од предметните програми од општо 
лозарство и ампелографија 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаење во различни типови технологии за 
производство на вино, различни типови на вина и утврдување на квалитетот на вината. Стекнување 
вештини за производство на вино.  

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед. Економско и стопанско значење на производство на вино. 
Винарски визби. Берба и примарна преработка на грозјето. Ферментација. Технологија на производство на 
бели, розеви, црвени и специјални вина. Утврдување на квалитетот на вината. - Одбрани поглавја со акцент 
на микробиолошкот дел.   

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 
 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 10 
 

часови 

16.2 Самостојни задачи 
 
10 
 

часови 16. Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 40 
 

часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. 

З. Божиновиќ Ампелографија Академик, Скопје  

2. П.Христов, Општо лозараство Скопје  

3. Драган Настев Технологија на 
вино 

 1984. 

4. 
P. Ribereau-Gayon, D. 
Dubourdieu, B. Doneche, A. 
Lonvaud. 

Handbook of Enology 
- Volume 1: The 
Microbiology of Wine 
and Vinifications 

 2006 

5. P. Ribereau-Gayon, Y. Glories, 
A. Maujean, D. Dubourdieu. 

Handbook of Enology 
- Volume 2: 
Stabilization and 
Treatments. 

 2006 

6. Winery Utilities: Planning, 
Design and Operation David R. Storm.  2005 

 

22.1 

7. Geoffrey Schahinger and 
Bryce Rankine.  

Cooperage for 
Winemakers  2005 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ ВО МЛЕЧНА ИНДУСТРИЈА  

2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: МИКРОБИОЛОГИЈА 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
Институт за храна 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р СОЊА СРБИНОВСКА 

9. Предуслови за запишување на предметот Познавање на физичко-хемискиот состав на млекото и 
микробиологија на млеко 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе се здобијат со основни познавања од млекарската индустрија, млекото како суровина и 
постоечките технолошки постапки за негова преработка во квалитетни финални производи. Детален приод 
кон различни технолошки постапки кои се применуваат во млекарската индустрија за производство на 
ферментирани млечни производи како сирење, путер, млечни конзерви, млеко во прав, сладолед, лактоза, 
казеин и др. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
1. Прием на млеко во млекопреработувачките објекти  
- Вовед во тематската структура на курсот 
- Чување, откуп и транспорт на млеко 
- Прием на млеко 
- Контрола на квалитет 
- Плаќање на млекото 
- Мерење на млекото 
2. Технолошки процеси при обработка на млеко 
- Принципи на центрифугација 
- Кларификација, стандардизација, бактофугација, хомогенизација и деаерација на млекото 
- Пастеризација и стерилизација 
- Мембрански постапки 
3. Конзумно и ферментирано млеко 
- Модифицирани млека 
- Ароматизирани млека 
- Пастеризирано конзумно млеко 
- Стерилизирано конзумно млеко 
- Пакување на млеко 
-Транспорт и дистрибуција на конзумно млеко 
4. Масларство  
- Состав и хранителна вредност на павлака и кајмак  
- Технологија на производство на павлака  
- Технологија на производство на кајмак 
- Технологија на производство на путер   
- Пакување, складирање и нега на путер 
- Маани на путер  
- Рандман во масларството 
5. Сирењарство 
- Вовед во сирењарство  
- Фактори кои влијаат врз погодност на млеко за преработка во сирење 
- Технологија на производство на сирење  
- Класификација на сирењата 
- Зреење на сирења  
- Рандаман на сирења 
- Пакување, лагерување и нега на сирења 
- Технолошки процеси при производство на одделни видови сирења - меки, полутврди и тврди 



 

- Албумински сирења  
- Топени сирења 
- Маани кај сирења  
- Нови методи за производство на сирења 
6. Млечни конзерви  
- Технологија на производство на сладолед  
- Технологија на производство на млеко во прав 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава  45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

 
15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи  5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови   60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)   15 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество   25 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовност и успешност при извршување на сите форми на 
активности 

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

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Patrick F. Fox Fundamentals of 
Cheese Science Aspen Publishers, Inc. 2000 

22. 

22.1 

2. P. Fellows 

Fооd Processing 
Technology, 
Principles and 
Practice 

Woodhead Publishing 
Limited and CRC Press 
LLC 

Second 
Edition 2000 



 

3. Trevor J. Britz, Richard K. 
Robinson 

Advanced Dairy 
Science and 
Technology 

Blackwell Publishing 
Ltd. 

2008 

4. Adnan Tamime Brined Cheeses Blackwell Publishing 
Ltd. 

2006 

 5. Robert G. Jensen Handbook of milk 
composition 

Academic Press 1995 

 6. 
Patrick F. Fox, Paul. L.H. 
McSweeney, Timothy M. 
Cogan, Timothy. P. Guinee 

Cheese: Chemistry, 
Physics and 
Microbiology 

Third Ed. Elsevier  

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. Tetra Pak Processing systems 
AB 

Dairy Processing 
Handbook 

Tetra Pak Processing 
systems AB 

1995 

2. Y.H. Hui 

Dairy Science and 
Technology 
Handbook, 
Applications, 
Science, Technology 
& Engineering 

(Volume 1), Wiley-
VCH, Inc., 

1993 

3. Y.H. Hui Dairy Science and 
Technology 
Handbook, 
Applications, 
Science, Technology 
& Engineering 

(Volume 2), Wiley-
VCH, Inc., 

1993 

4. Elmer H. Marth & James L. 
Steele 

Applied Dairy 
Microbiology 

Second Edition, Marcel 
Dekker Inc. 2001 

5. P.F. Fox & P.L.H. Mc 
Sweeney 

Dairy chemistry and 
Biotechnology 

Blackie Academic & 
Professional 

1998 

6. 
Ramesh C. Chandan 

Manufacturing 
yogurt and 
fermented milks 

Blackwell Publishing 2006 

22.2 

7. A.Y. Tamime and R.K. 
Robinson 

Yoghurt: Science 
and Technology 

Woodhead Publishing 
LTD. 

Second Edition 
2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ ВО ИНДУСТРИЈА ЗА МЕСО 
2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: МИКРОБИОЛОГИЈА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник  Проф. д-р Златко Пејковски 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од биохемијата, 
микробиологијата и технологијата на месото 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите ќе се здобијат со основни познавања од 
индустријата за месо, месото како суровина и постоечките технолошки постапки за негова преработка во 
квалитетни финални производи. Ќе се запознаат со различни технолошки постапки кои се применуваат во 
индустрија за месо при неговото добивање и конзервирање како и со алатите кои се користат за неговата 
обработка и преработка. 

11. 

Содржина на предметната програма: Објекти за производство на месо, Превоз и подготвување на животните 
за колење, Технолошки операции во процесот на колењето и обработката, Линии за колење и обработка, 
Собирање и обработка напридружните производи, Ладење на месото, Расекување и категоризација на 
месото, Топло расекување, конфекци-онирано месо, МОМ, Конзервирање на месото со лад (ладење и 
смрзнување), Обработка и конзервирање со топлина, Конзервирање со солење и саламурење, 
Конзервирање со димење, Алати и машини во индустријата за месо.  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45  часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  часови 

16.1 Проектни задачи 10  часови 
16.2 Самостојни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 40 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Џинлески Б. 
 

Месо и преработки 
од месо  1990 

2. Данев М. 

Хигиена и 
технологија на 
месо, риби, јајца и 
нивни производи 

 1999 

3.     

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК – ОДБРАНИ  ПОГЛАВЈА 

2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: МИКРОБИОЛОГИЈА 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЉУБИЦА КАРАКАШОВА 

9. Предуслови за запишување на предметот Завршен  додипломски студиум на Факултет за земјоделски 
науки и храна  или на сродни факултети 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Проширени  познавања за преработките од овошје и зеленчук и стекнување на сознанија применливи во 
производство 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Воведно запознавање со наставната   дисциплина. Градба на овошјето  и зеленчукот. Технолошки својства 
на овошјето и зеленчукот. Механички  и хемиски состав на овошјето и зеленчукот.  
Процеси кои настануваат после берба (дишење, испарување на водата од плодовите, созревање и  
презревање на плодовите). Потемнување на плодовите и нивните преработки (ензиматско, неензиматско и 
микробиолошко). 
Помошни средства и суровини (вода, средства за засладување, средства за желирање и згуснување, 
средства за закиселување, средства за зацврстување и зачини). Конзерванси (органски и неоргански). 
Начини на конзервирање (биотички, абиотички и анабиотички). Амбалажа, видови амбалажа 
Полупреработки (пулпи, каши, суров матичен сок и сукус). Преработки од овошје (сок, концентриран овошен 
сок, овошен сируп).Компот, мешан компот, џем, мармалада, слатко.  Сушење и смрзнување на овошје и 
зеленчук, методи и опрема. 
Преработки од зеленчук (сок, концентрат од домати, кечап).Термички конзервиран зеленчук (грашок, 
боранија, ѓувеч и др.)Маринади (пастеризирани маринирани пиперки, пастеризирани маринирани 
краставички и цвекло).Биолошки конзервиран зеленчук, туршии и зелка. 
Основни карактеристики и значење на безалкохолните пијалаци. Класификација и основни својства на 
безалкохолните појалаци. Состав и својства на овошните пијалаци. 
Основна суровина за производство  на  сокови  и други напитоци од овошје. Помошни суровини. Вода. 
Средства  за засладување. Подготовка на шеќерниот сируп.   Примена на адитиви. 
Начини на конзервирање на овошните пијалаци  (конзервирање со примена на топлина, конзервирање со 
примена на   ниска температура и со хемиски средства). 
Производство на овошни сокови и безалкохолни пијалаци. Технологија на производтсво на овошни сокови 
од полупреработки (бистри, матни и кашести и концентрирани сокови). Технологија на производство на 
газирани освежителни пијалаци. Производство на овошни слабо-алкохолни пијалаци (од јаболка, вишна, 
круша,  млади оревчиња, шипка и др. 
Производство на газирани пијалаци од портокал и лимон; на база на грозје; на база на жито; од мед 
Минерална вода и ароматизирана минерана вода. Инстант сокови,енергетски напитоци 
Хигиена, складирање и чување на готови производи од овошје и зеленчук. Контрола на квалитети и 
безбедност на готови производи од овошје и зеленчук. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава  45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

 
15 
 

 
часови 



 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 40 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови   60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)   15  бодови 

17. 

17.3 Активност и учество   25 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовност и успешност при извршување на сите форми на 
активности 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

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

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Мартин Вереш 
Принципи 
конзервисања 
намирница 

Пољопривредни 
факултет, Универзитет 
у Београду 

2004 

2. М. Лјубисављевиħ Воħе, поврħе, печурке 
и прерађевине 

Београд 1989 

3. Љубица Каракашова 
Преработка на овошје 
-  
Интерна скрипта 

ФЗНХ 2010 

4. Љубица Каракашова 
Преработка на 
зеленчук -  
Интерна скрипта 

ФЗНХ 2009 

22.1 

5. Љубица Каракашова 

Производство на 
безалкохолни 
пијалаци - Интерна 
скрипта 

ФЗНХ 2008 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. Гордана Никетић - Алексић Технологија воћа и 
поврћа 

Пољопривредни 
факултет, 
Универзитет у 
Београду 

1994 

2. Гордана Никетић - Алексић Технологија 
безалкохолних пиħа 

Пољопривредни 
факултет, 
Универзитет у 
Београду 

1989 

22. 

22.2 

3. В. Црнчевиħ 
Теоријске основе 
конзервирање воħа и 
поврħа 

Београд 1973 

 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет СИСТЕМИ ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник  Проф. д-р Биљана Петановска – Илиевска 
Проф. д-р Соња Србиновска 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Претходни општи предзнаења од микробиологија, технолошка 
микробиологија, микробиологија на храна, микробиолошки 
опасности во храна, физичко-хемиски опасности во храна, 
хемија, технологија на производство на храна 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења за воведување, одржување и 
модификации на постоечките системи за безбедност на храна за: примарни  земјоделски производи, 
преработки, транспорт и дистрибуција. Студентите ќе се оспособат за: идни раководители на одделенија за 
квалитет во кој било објект, претпријатие итн за производство, дистрибуција и трговија со храна, идни 
инспектори, консултанти или менаџери за квалитет и безбедност на храна. 

11. 

Содржина на предметната програма: Историјат и развој на системи за безбедност на храна. Употреба на 
правилна терминологија. Постоечки системи и стандарди за квалитет и безбедност на храна. Разлики помеѓу 
системи и стандарди за квалитет и безбедност на храна. Системи за квалитет и безбедност на храна на 
примарни земјоделски производи. Системи за квалитет и безбедност на храна во преработувачката 
индустрија. Системи за акредитација. Системи за сертификација. Национални, меѓународни и приватни 
системи за акредитација и сертификација и нивна еквивалентност. Стандардни оперативни процедури. 
Примена, одржување и модификации на системи за безбедност и квалитет на храна. Неопходни тренинзи и 
едукација, програми и процедури. Надворешна и внатрешна контрола.  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45  часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15   
часови 

16.1 Проектни задачи 10  часови 
16.2 Самостојни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 40 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Какуринов В. 
Системи/стандарди 
за безбедност на 
храна 

British Embassy - 
Skopje, SECI, 
Агенција за 
поддршка на 
претприемништво на 
Република 
Македонија, 
Стопанска комора на 
Македонија, Скопје, 
Република 
Македонија. 

2009 

2. 
Какуринов В., Илиевска 
Петановска Биљана. 

Прирачник и водич 
за воведување, 
одржување, 
надградба, 
инспекција и 
сертификација на 
АОККТ - HACCP 
системот 

SIDA, Macedonian 
Agricultural Advisory, 
Support Programme, 
Скопје, Република 
Македонија 

2007 

22. 
22.1 

3. 

Какуринов В., Србиновска 
Соња, Илиевска Петановска 
Биљана, Колевска Ленче, 
Коцарев П., Депиновска 
Александра, Секуловски П., 
Костадинова Катерина. 

Речник на поими и 
изрази за квалитет 
и безбедност на 
храна - Food Quality 
and Safety Glossary 
of terms, 
Македонско - 
англиски, англиско 
- македонски 
речник на поими и 
изрази за квалитет 
и безбедност на 
храна 

World Bank group - 
IFC и Агенција за 
поддршка на 
претприемништво на 
Република 
Македонија, Скопје, 
Република 
Македонија 

2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет СТАНДАРДИ ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 

2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник  Проф. д-р Биљана Петаноска Илиевска 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од природните и биотехничките 
науки. Пристап до интернет и до стручно-научни списанија. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на теоретско знаење за стандардите за квалитет 
и безбедност на храна 

11. 

Содржина на предметната програма: ISO 22000, поими и дефиниции. Менаџирање на системот за 
безбедност на храна, барања, документи и записи. Одговорности на менаџерскиот тим, политика за 
безбедност на храна, ресурси и тренинг. Планирање и реализација на безбедни продукти, предусловни 
програми, правење анализа на ризик. Тим за безбедност на храна, опис на производот, суровината, 
состојките и материјалите што доаѓаат во контакт со неа, краен производ и негова намена. Дијаграм на 
текот на производство, опис на производните постапки и контролните мерки. Анализа на ризик, проценка на 
опасност. Воспоставување на оперативни предусловни програми, HACCP план, идентификација на критични 
контролни точки, определување на критичен лимит за секоја ККТ, мониторинг на ККТ, превземање на акција 
при нарушување на критичниот лимит. Верификација, следливост, контрола на неусогласеност, корективна 
акција, ракување со небезбеден производ. Отповикување, валидација, верификација и подобрување на 
менаџирањето со безбедноста на храната. 
GLOBALGAP, Вовед, правила, исполнување на обврски и сертификација. Поединечна сертификација и групна 
сертификација. Верификација, права и обврска на кандидатите за воспоставување на стандардот, казнени 
мерки и неисполнувања. Употреба на трговска ознака, лого и регистрациски број. Систем за управување со 
квалитет, управување и организирање, обука на тимот. Прирачник за квалитет, контрола на документација, 
прирачник за квалитет, оперативни постапки, упатство за работа, формулари за евиденција. Внатрешно 
оценување, инспекција. Контролни точки и исполнување на критериуми (следливост, чување на евиденција 
и внатрешна самоконтрола, сорти и насади, историјт и управување со локацијата, управување со почвата, 
управување со ѓубрива,  наводнување-квалитет на водата за наводнување, заштита на растенијата-
евиденција, берба, ракување со производите, управување со отпадоците и загадувањето, здравје 
безбедност и добробит на работникот. 
CodexAlimentarius – стандарди за безбедност на храна  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45  часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  часови 

16.1 Проектни задачи 10  часови 
16.2 Самостојни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 40 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 

17. 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 



 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1.  

ISO 22000, 
GLOBALGAP, 
CodexAlimentarius – 
стандарди 

  

2.    
3.     

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ДОДАТОЦИ ВО ХРАНАТА 
2. Код  

3. Студиска програма 
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, 
ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Биљана Петановска - Илиевска 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Претходни општи предзнаења од природните и биотехничките 
науки поврзани со ова прашање, како и законодавството и 
трендовите во употребата на адитиви. 
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Воведување на студентите во науката за адитивите коишто 
најчесто се користат при производството на храна со што студентите ќе стекнат основни познавања за 
позитивните и негативните ефекти на адитивите во храната. 

11. 

Содржина на предметната програма: Дефиниција за адитиви. Типови на адитиви (хемиски чисти супстанци, 
смеши со носачи, смеши со други адитиви без носачи). Означување на адитивите. Употреба на засилувачите 
на вкусот и агенсите за маскирање. Поделба и видови на адитиви. Поделба на адитивите спрема потеклото. 
Адитиви од животинско потекло. Адитиви од растително потекло. Адитиви од минерално потекло. Поделба 
спрема функционалните својства. Конзерванси. Антиоксиданси и синергисти на антиоксидансите. 
Засилувачи на аромата. Емулгатори. Средства за врзување и средства за желирање. Боила. Засладувачи. 
Регулатори на киселините. Ензимски препарати. Адитиви – Стабилизатори и згуснувачи. Средства за 
задржување на цврстината. Гуми-бази. Десиканти и средства за смалување на содржината на кислород. 
Флавори (ароми) и модификатори на вкусот. Природни и синтетски ароми. Цикламат. Схарин. Аспартам. 
Ацесулфам-К. Алитам. Останати ненутривни и нискокалорични засладувачи (глициризин, стевиозид, 
неохесперидин дихидрохалкон, слатки протеини, полиоли како подобрувачи на текстурата и засладувачи со 
намалена хранливост). Замена за масти. Јаглеводородни масти. Протеински масти. Синтетичкитриглицериди 
со намалена хранлива вредност како замена за мастите. Синтетски заменувачи на мастите. Полидекстроза. 
Полиестер на сахарозата. Засилувачи на вкусот. Средства за газирање. Адитиви – Модификатори на бои. 
Средства за подобрување на изгледот и средства за бистрење (желатин, јаглерод(IV ) оксид) 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45  часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  часови 

16.1 Проектни задачи 10  часови 
16.2 Самостојни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 40 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
18. Критериуми за оценување 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) 

(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. W. Baltes Lebensmittelchemie 
Springer Verlag, 
Berlin, Heidelberg, 
New York 

2000 

2.  Marcel Dekker Food Chemistry  Inc., New York, Basel, 
Hong Kong 

1996 

3.  

Food Additives 
(Collection of 
Analytical Methods 
for Food Additives, 
AOAC International, 
Arlington, USA).  

  

4.  Food Additives in the 
European Union. 

  

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет СКЛАДИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК  

2. Код  

3. Студиска програма 
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, 
ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЉУБИЦА КАРАКАШОВА 
ПРОФ. Д-Р ЃОРЃИ МАРТИНОВСКИ 

9. Предуслови за запишување на предметот Завршен  додипломски студиум на Факултет за земјоделски 
науки и храна или на сродни факултети 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Проширени  познавања за складирање и чување на овошје и зеленчук и стекнување на сознанија 
применливи во пракса. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Берба: утврдување на беридбена зрелост, начини на берба, препораки за берба, ракување за време на 
берба, послебербен транспорт, послебербено зреење, дишење, индекс на зрелост за овошје и зеленчук, 
забрзување и одложување на зрелоста, послебербена заштита  
Подготовка на плодовите за пласирање во свежа состојба: потреба од простории за селектирање и 
класирање на плодовите; објекти за селектирање и класирање на плодовите, генерални барања за нивниот 
дизајн, генерални барања за нивните активности, пакување и препакување. 
Складирање: потреба за складирање, барања и генерални карактеристики за опремата за складирање, 
системи на складирање, природни места за складирање, природна вентилација, принудна вентилација, 
ладење, комбинација на системи за чување, нормална и контролирана атмосфера,  
Хигиена и санитација: услови на производство и дистрибуција на овошје и зеленчук, финални согледувања, 
контрола на штетници, 
Квалитет на овошје и зеленчук: Кои се барањата на потрошувачите, калибрација, дефинирање за квалитет, 
утврдување на квалитет, добивање на квалитетни производи, постигнување на целосен квалитет на 
овошјето и зеленчукот, стандарди за квалитет на овошје. 
Продажба на овошје и зеленчук: исполнување на барањата на потрошувачите, директна продажба, 
продажба на големо,  пазари, продажба на тезги, продажба на ресторани и хотели. 
Прилог: водич за добра хигиенска, земјоделска и производителна пракса за примарно 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 аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат 
форуми, дискусии, и консултации. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

 
15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи  5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови   60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)   15  бодови 

17. 

17.3 Активност и учество   25 бодови 



 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовност и успешност при извршување на сите форми на 
активности 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

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

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. 
Zoran Ilic, Elazar Falik, Mihal 
Gjurovka, Gjorgji Martinovski, 
Radmila Trajkovic 

Fiziologija i Тehnologija 
cuvanja povrća i voća 

Novi Sad 2007 

2. P. Fellows, B. Axtell, M. Dillon 
Quality assurance for 
small-scale rural food 
industries 

FAO Agricultural Services 
Bulletin 117, Rome 

1995 

3. М. Лјубисављевиħ Воħе, поврħе, печурке 
и прерађевине 

Београд 1989 

4. 

Gustavo V. Barbosa-Cánovas, 
Juan J. Fernández-Molina, Stella 
M. Alzamora, Maria S. Tapia, 
Aurelio López-Malo, Jorge Welti 
Chanes 

Handling and 
preservation of fruits 
and vegetables by 
combined methods for 
rural areas - FAO 

FAO AGRICULTURAL 
SERVICES BULLETIN 
No.149, ISBN 92-5-
104861-4, Rome, 

2004 

5. Peter Fellows, Midway 
Technology Ltd 

Guidelines for small-
scale fruit and 
vegetable processors 

FAO Agricultural Services 
Bulletin – 127, ISBN 92-
5-104041-9, Rome 

1997 

6. Љубица Каракашова 

Стандардизација и 
чување на овошје и 
зеленчук -  
Интерна скрипта 

ФЗНХ 2010 

22.1 

7. Andres F. Lopez Camelo, Ph.D. 
Manuel for the 
preparation and sale of 
fruits and vegetables 

National Institute of 
Farming Technology, 
Rome, FAO Agricultural 
services bulletin 151, 
ISSN 1010-1365   

2004 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. М. Групче Овошјето од берба 
до потрошувачот 

Наша книга, Скопје 1991 

2. Д. Гвозденовиħ, М. Давидовиħ Берба, чување и 
паковање воħа Београд 1987 

3. Д. Станковић Општо воћарство Београд 1973 
4. Д. Бебић Технологија хлађења Београд 1974 

22. 

22.2 

5. Закони и правилници, 
национални и европски 

   

 
 



 

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

1. Наслов на наставниот предмет УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА – 
ОДБРАНИ ПОГЛАВИЈА 

2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Југослав Зиберовски 

9. Предуслови за запишување на предметот 

микробиологија 
микробиологија на храна 
микробиолошки опасности во храна 
хемија на храната 
технологија на производство на растителни и анимални 
производи 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Знаења од областа на квалитетот и безбедноста на храната.  
Знаења за управување со квалитетот на храната од растително и анимално потекло. 
 

11. 

Содржина на предметната програма Вовед во управувањето со квалитетот и безбедноста на храната. 
Утврдување на квалитетот на храната. Утврдување на безбедноста на храната. Утврдување на безбедноста 
на храната од растително потекло. Управување со безбедноста на храната од анимално потекло. Обука на 
компаниите за начините на управување со храната во примарното производство. Обука на компаниите за 
управување со преработената храна од преработувачката индустрија. Методи и начини на управување со 
квалитетот и безбедноста на храната од растително и анимално потекло. Системи на управување со 
квалитетот и безбедноста на храната од растително и анимално потекло. Управување со квалитетот на 
поледелски производи. Управување со квалитетот на градинарските и зеленчуковите производи. 
Управување со квалитетот на производите од млеко. Управување со квалитетот на производите од месо.   

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 
 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 10 
 

часови 

16.2 Самостојни задачи 
 
10 
 

часови 16. Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 40 
 часови 

Начин на оценување 17. 
17.1 Тестови  бодови 



 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  бодови 
17.3 Активност и учество  бодови 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. 

 Преработка на 
земјоделски 
производи 

Земјоделски 
факултет 

 

2. 
Г. Василевски Производство на 

мелнички 
производи 

 2002 

3. Ј. Зибероски Земјоделска 
микробиологија 

 2006 

4. С. Србиновска Млеко и производи 
од млеко. 

  

5. С. Беличовски Месо и производи 
од месо 

 2001 

6.      

22. 
22.1 

7.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Стандарди за квалитет и безбедност на добиточна храна 
2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА  

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник  Проф. д-р Среќко Ѓоргиевски 
9. Предуслови за запишување на предметот  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на практични знаења од областа за контрола на 
квалитетот и безбедноста на храната за животни со референтни методи и утврдување на структурата на 
смеските со помош на оптички методи. 

11. Содржина на предметната програма Мерење и грешки на мерења. Сензорни испитувања. Физички 
испитувања. Хемиски методи.Оптички методи. Методи на раздвојување. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 40 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

22. 
22.1 

1. 

Stanaćev Vidica, Kovčin S.  
 

Hraniva i tehnologija 
stočne hrane i Osnovi 
ishrane domaćih 
životinja, praktikum. 

Poljoprivredni fakultet, 
Novi Sad. 

 



 

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

1. Наслов на наставниот предмет ХИГИЕНА И САНИТАЦИЈА ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА - 
НАПРЕДНИ ПОГЛАВЈА 

2. Код  
3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

10 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р МЕТОДИЈА ТРАЈЧЕВ 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Predznaewa od neorganska i organska hemija, biohemija, 
proizvodstvoto na surovini od animalno i rastitelno 
poteklo za prerabotuva~kata industrija 
Koristewe na internet i stru~no-nau~ni spisanija 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Steknuvawe poznavawa za: 
nacionalnite i regulativite vo EU od oblasta na higienata i sanitacijata vo procesot na proizvodstvo na hrana; 
higienskiot dizajn na kapacitetite za proizvodstvo na hrana; 
prakti~na primena na higienskite principi vo proizvodstvoto na hrana; 
izrabotkata na programi sanitacija vo industrijata za proizvodstvo na hrana. 
Steknuvawe ve{tini za prakti~na primena na higiensko-sanitarnite merki i principi vo industrijata za 
proizvodstvo na hrana vo soglasnost so zakonskite regulativi. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Regulativi od oblasta na higienata i sanitacijata vo proizvodstvoto na hrana. Op{ta direktiva za higiena na 
hranata (93/43 EES), Specifi~ni regulativi koi se odnesuvaat za higienata kaj odredeni proizvoditeli vo 
sinxirot na proizvodstvo na hrana,  
Higienski dizajn na fabrikite/pogonite za proizvodstvo na hrana - напредни поглавја: Izvori na kontaminacija: 
fizi~ki, hemiski i mikrobiolo{ki kontaminenti. Kontrola na kontaminacijata (E.coli), Materijali za izrabotka na 
opremata i sredstva za podma~kuvawe, Sistemi od cevki, plpombi i ventili. ^istewe i sanitacija, Verifikacija i 
sertifikacija na planot za higiena i sanitacija. Testirawe na pasterizacijata, sterilizacijata i bakteriskite 
rezidui. Testirawe na ~istotata. 
Higiena i sanitacija vo praksata - напредни поглавја: ^istewe i dezinfekcija. Testirawe na dezinfekcijata. 
Kvalitet na vodata, Planski pristap za higiena i sanitacija. Prerabotuva~ki kapaciteti. Gradba na fabriki za 
prerabotka. Op{t dizajn na vnatre{nosta na fabrikite: yidovi, tavan, pod, odvod, prostorii za uslu`ni dejnosti, 
vnatre{ni barieri, oddeli so visok rizik, Higiena na opremata. Voved-klu~ni kriteriumi za izrabotka na planot 
za higiena i sanitacija. Rizici povrzani so postavuvawe na opremata. Odvodi. Povr{ini na opremata. Agli, 
puknatini i skrieni delovi. Spoevi i povrzuva~i. Pricvrstuva~i. Nalepnici. Zavr{etoci na osovini. Vrati, 
pokriva~i i plo~i. Sobi. Beskrajni lenti, Kontrola na opremata i instrumentite. Priprema na deter|enti i 
dezinficiensi. Drugi tehniki za dezinfekcija. Programa za sanitacija. Menaxirawe na programata za sanitacija. 
Procena na efektite od programata za sanitacija, Detekcija na rezidui po ~isteweto i dezinfekcijata. Rezidui po 
~istewe i dezinfekcija. Testirawe na sigurnosta od reziduite pri ~istewe i dezinfekcija. Testirawe na 
ostatocite po ~isteweto i dezinfekcijata, odnosno nivniot kapacitet za one~istuvawe, Otkrivawe na ostatoci od 
~isteweto i dezinfekcijata vo vodata za miewe. Otkrivawe na ostatoci od ~isteweto i dezinfekcijata vo 
hranata. Odreduvawe na rezidualen hlor, Li~na higiena. Voved: izvori na kontaminacija. Direktna i indirektna 
kontaminacija. Kontrola na kontaminacijata: medicinsko skenirawe. Praksa za li~na higiena-kursevi. Higiena na 
racete. Kontrola na indirektnata kontaminacija od lu|eto. Higienata i tu|ite tela. Menaxirawe so sistemite za 
prevenirawe na opasnostite od tu|i tela. Op{ti metodi za prevenirawe na pojavata na tu|i tela. Sistemi za 
detekcija na tu|i tela. Oprema za odvojuvawe na tu|ite tela. Kontrola na {tetnicite. Ra{irenost na {tetnicite. 
Fizi~ki i biolo{ki merki za kontrola na {tetnicite. Hemiski merki za kontrola na {tetnicite. Postapki 
za uspe{na kontrola. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15. Форми на наставните  
активности 15.1 Предавања – теоретска настава 45  часови 



 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
 
часови 

16.1 Проектни задачи 10  часови 
16.2 Самостојни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 40 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Leliverd H.L.M., M.A. Mostert, 
J. Holan, B. White. 

Hygiene in food 
processing (одбрани 
поглавја) 

Cambridge England 2003 

2. Redman, N.E. 
 Food safety: 
Secound edition 
(одбрани поглавја) 

ABC-CLIO, Inc 2007 

3. 
Asaj, A. 

Dezinfekcija 
Medicinska 
naklada, Zagreb 2000 

4. 
Asaj, A. Deratizacija u 

praksi 
Medicinska 
naklada, Zagreb 

1999 

5. 

Asaj, A. Zdravstvena 
dezinsekcija u 
nastambama i 
okoli{u 

Medicinska 
naklada, Zagreb 

1999 

6. Хрговиќ Н. Општа хигиена Ветеринарски 
факултет, Београд 

1989 

22.1 

7. Данев М. 

Хигиена и 
технологија на 
месо, риби, јајца и 
нивни производи 
(одбрани поглавја) 

Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј", 
Скопје 

1999 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1. Maxirov @ 

Dezinfekcija, 
dezinsekcija i 
deratizacija vo 
sto~arstvoto i 
veterinarnata 
medicina 

Земјоделски 
факултет-Скопје 

1999 

 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет САМОНИКНАТИ ХРАНЛИВИ РАСТЕНИЈА-ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: ЕТНОБОТАНИКА  

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник  Доц. д-р Елизабета Мискоска - Милевска 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од Ботаника 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Студентите ќе ги продлабочат знаењата за самоникнатите 
хранливи растенија кои егзистираат на територијата на Р. Македонија и кои поради својата хранлива 
вредност може да се употребуваат како храна.   

11. 

Содржина на предметната програма:  
Значење на самоникнатите хранливи растенија; Идентификација на самоникнатите хранливи растенија; 
Поделба на самоникнатите хранливи  растенија; Прехрамбена вредност на самоникнатите хранливи 
растенија; Позначајни самоникнати хранливи растителни видови кои егзистираат на територијата на Р. 
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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 10 
 

часови 

16.2 Самостојни задачи 
 
10 
 

часови 16. Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 40 
 

часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. 

Grlić. Lj.  Enciklopedija 
samoniklog jestivog 
bilja 

August Cesarec. 
Zagreb 
 

1986 

2. 

Šilić. Č. 
 
 

Šumske zeljaste 
biljke 

„ Svjetlost“ OOUR 
Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva, 
Sarajevo - Zavod za 
udžbenike i nastavna 
sredstva, Beograd 

1988 

3. 

Šilić. Č.  Atlas drveča i grmlja „ Svjetlost“ OOUR 
Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva, 
Sarajevo - Zavod za 
udžbenike i nastavna 
sredstva, Beograd 

1988 

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.  Интернeт извори   
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА 
2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: ЕТНОБОТАНИКА  

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ, 
Проф. д-р Марина Стојановска 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии 
Предзнаења од ботаника 
Пристап до интернет и стручни списанија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот физиологија на растенијата овозможува 
студентите да се стекнат со познавања за сложениот механизам на физиолошките процеси и законите на 
растењето, развитокот, размножувањето и отпорноста на растенијата на надворешните услови. Предметот 
физиологија на растенијата претставува теоретска основа на растителното производство и овозможува 
решавање на практични проблеми. Сознанијата стекнати при изучуваање на овој предмет овозможуваат да 
се искористи потенцијалот на културите за повисок принос и производство на храна. 

11. 

Содржина на предметната програма: 1.ФИЗИОЛОГИЈА НА КЛЕТКАТА-Основни особини на животот. Животот 
како организиран систем. Системи неопходни за одвивање на животот. Организација на живата материја. 
Слободна енергија. Ентропија. Структурна состојба. Енергетски аспект на животот. Разлики помеѓу живи и 
неживи системи. Регулации и интеграции. Организација на клетката. Хемиски состав на протопластот. 
Видливи материи што се од пресудно значење за животот на клетката. Функции на видовите материи, вода, 
белковини и други материи. Значење на некои од материите за клетката. Големина на клетката како фактор 
за животниот просор. Физички својства на протопластот. Биомембрани-хемиски својства и функции. 
Пропустливост на вода и минерални материи. Структура, хемиски состав и функција на останатите 
субцелуларни структури-пластиди, митохондрии и др. Тотипотентност на растителната клетка и можност за  
регенерација. Автономност на субцелуларните структури. 
2. ВОДЕН РЕЖИМ НА РАСТЕНИЈАТА- Особини и форми на водата во растенијата. Примање на водата, 
примање на водата преку коренот и листот, движење на водата, испуштање на водата. Испуштање на 
водата преку стомите, фактори кои делуваат врз транспирацијата. Топлотен режим на растенијата и 
енергетика на транспирацијата. Растителни антитранспиранти. Содржина на водата во растенијата. Потреба 
на растенијата за вода. Формирање на ендогена вода во растенијата и нејзината улога. Појава на 
плазмолиза, деплазмолиза и тургор. Начин и форма на усвојување на водата. Транспирација, солзење и 
гутација. Растителни антитранспиранти. Содржина и потреба на вода за растенијата. Можност за 
управување со растителниот организам.  
3. ФОТОСИНТЕЗА- Апсорпција и трансформација на светлината во растенијата. Транспорт на електроните. 
Фотофосфорилација. Темна фаза на фотосинтезата, врзување и редукција на СО2 според Калвин. Редукција 
на СО2 во С4 растенијата.Транспорт на асимилативите. Фактори кои влијаат врз 
фотосинтезата(хлорофил,лисна површина,светлина,СО2,температура,минерална исхрана) 
4. ДИШЕЊЕ- Механизам, материјал и хемизам на дишење. Респираторен ланец. Оксидативна 
фосфорилација. Енергетски биланс на дишењет.Фактори на дишењето. 
5. МИНЕРАЛНА ИСХРАНА- Механизам на примање на хранливи елементи преку корен и лист. Фактори на 
примање на јоните. Сортна специфичност на минералната исхрана. Значење на макро и микроелеметите во 
животите процеси на растенијата. Улога на азот,фосфор,калиум,калциум,магнезиум,сулфур 
железо,бакар,бор,цинк,кобалт молибден идр. Влијание врз квантитетот и кавалитетот на приносите. 
Влијание на отпорноста на растенијата на болести. 
6. РАСТЕЊЕ И ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА- Растење и развиток. Физиологија на растење, поларност, корелација. 
Фактори кои делуваат врз растењето, периодичност на растење и мирување кај растенијата, движење кај 
растенијата, тропизми, настии и мутации. Физиолошки активни материи: витамини, фитохормони, природни 
инхибитори, ретарданти. Улога на нуклеинските киселини во процесот на јаровизација.  
7. ПРИМАРЕН РАСТ, ХОРМОНАЛНА КОНТРОЛА И КУЛТУРА НА ТКИВО: Примрен раст на изданокот. Примарен 
раст на корен. Регулатори и хормони на раст: ауксини, гиберелини, цитокинини, абцисинска киселина, 



 

етилен. Регулација на составните процеси во примарниот раст. Надворешна и генетска контрола на 
развојот. Култура на ткивото, тотипотентност на растителната клетка и можности за транплантација на 
одделни субклеточни единици. 
8. ФИЗИОЛОГИЈА НА СЕМЕТО И ПЛОДОВИТЕ- Физиологија на оплодување. Физиологија на поленот. Процеси 
на оплодување и зреењето на семето, развиток на семето, развиток на плодот, хемиски состав на семето, 
долговечноста на семето, мирување на семето, ртење на семето и фактори кои влијаат врз ртливоста, 
процеси на метаболизмот при ртење на семето. Физиолошки процеси при чување на семето и плодовите 
9. ФИЗИОЛОГИЈА НА ОТПОРНОСТ НА РАСТЕНИЕТО.-Отпрност на растенијата на -Ниски и високи 
температури. Суша, соли во почвата. рХ реакција. Анаеробни услови.Загаден воздух. Јонизирачко зрачење 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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

 
15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 10  часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 40 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Р.Кастори 
 

Физиологија 
биљака прв и втор 
дел, 

 Нови Сад 1986 

2. М.Сариќ,Д.Станковиќ,Б.Крстиќ Физиологија 
биљака 

Нови Сад 
 

1989 

22. 

22.1 

3. Ж.Поповиќ Физиологија 
биљака Београд 1982 



 

4. М.Јекиќ. Агрохемија прв дел, Скопје 
 

1978 

5. Н.Глишиќ Општа цитологија Белград 1980 

6. Џамиќ Р. и сор. Физиологија 
биљака, 

Београд 
 

2001. 

7. М.Сариќ и сор. 
Практикум из 
физиологије 
биљака, 

Нови Сад 
 

1978 

8. Џокиќ и сор. Физиологија 
билјака 

Чачак 
 

2001. 

9. Lincoln Taiz and Eduardo 
Zeiger 

Plant Physiology  2006. 

10. Ray, Steeves and Fultz Botany 
 

 1982. 

11. Kyngsley R. Stern Plant Biology  1991.  
 

12. Групче Р. Ботаника. 
НИО Студентски 
збор. Скопје 
 

1994. 

13. 
Ангелов, И., Станковиќ, Л., 
Манасиевска-Симиќ, С., 
Мискоска-Милевска, Е., 

Практикум по 
ботаника. 

Факултетот за 
земјоделски науки и 
храна, Скопје 
 

2010 

14. 

Научни списанија од 
земјата и странство од 
областа на физиологијата 
на растенијата 

   

     

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 22.2 

1.  
    

 



 

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

1. Наслов на наставниот предмет Природни ароматични и лековити суровини – одбрани 
поглавија 

2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: ЕТНОБОТАНИКА  

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Доц. д-р Елизабета Мискоска - Милевска 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни познавања од ботаника, хемија и биохемија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите ќе ги продлабочат знаењата за лековитите и 
ароматичните растенија кои како природни суровини имаат посебна важност за човекот. Ќе стекнат знаења 
за одредени растенија кои егзистираат на територијата на Р. Македонија,  а наоѓаат пред сè примена во  
прехрамбената и  алкохолната индустрија. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
 -Историјат за употребата на лековитите и ароматичните растенија  од страна на човекот, 
-Алкалоидни дроги 
-Растенија кои содржат алкалоидни дроги, 
-Гликозидни дроги, 
-Растенија кои содржат гликозидни дроги, 
-Танински дроги 
-Растенија кои содржат танини 
-Ароматични дроги и етерични масла 
-Растенија кои содржат ароматични дроги и 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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 
 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 

16.2 Самостојни задачи  
10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 40 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. 

Дервенџи В. Природни лековити 
и ароматични 
суровини 

Наша книга, Скопје 1986 

2. Jančić R. Botanika 
farmaceutika 

Beograd 2002 

3. Тојшер Е. Лековити билки Издавачки центар 
ТРИ 

2010 

4. Туцаков Ј. Лечење биљем Рад, Београд 1997 

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.  Интернeт извори   
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: ЕТНОБОТАНИКА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ДОЦ. Д-Р ТОШО АРСОВ 
9. Предуслови за запишување на предметот Предзнаења од фундаменталните агрономски дисциплини 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
По завршување на курсот студентот ќе се стекне со знаење за биологијата и екологијата на овошните 
растенија, начините на подигање и одгледување на современи овошни насади како и специфичностите кај 
одделните овошни видови.   

11. 

Содржина на предметната програма: 
Биолошки основи на овошните растенија. Еколошки основи на овошните растенија. Размножување на 
овошните растенија и производство на овошен саден материјал. Планирање за подигање на овошни насади. 
Технологија на припрема на површината за подигање на насади. Технологија на подигање на овошни 
насади. Примена на помотехнички мерки во овошни насади. Системи за одгледување на овошни насади. 
Примена на агротехнички мерки во овошни насади. Берба и чување на овошјето. Специфичности при 
подигањето и одгледувањето на насади од пооделни овошни кутури. Искористување на дивите овошни 
растенија во исхраната на човекот и економски ефекти од нивно собирање. Сорти и подлоги од пооделно 
овошни култури. Домашни и одомакени сорти кај пооделните 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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава   
45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

 
15 

 
часови 

16.1 Проектни задачи  5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови   60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)   15  бодови 

17. 

17.3 Активност и учество   25 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовност и успешност при извршување на сите форми на 
активности 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 



 

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

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Кипријановски М., Арсов Т Овоштарство, 
Интерна скрипта 

ФЗНХ 2009 

2. Колеќевски П., Ристевски 
Б., Кипријановски М. 

Производство на 
овошен саден 
материјал 

Скопје 2004 

3. Симовски К. Ристевски Б. Општо овоштарство Наша книга, Скопје 1986 

4. Ристевски Б. 
Подигање и 
одгледување на 
овошни насади 

БИГГОС, Скопје 1995 

5. Мишиħ  P. и сар. Воħарство Београд 2001 

6. Mratinić E., Kojić  M. Samonikle vrste 
voćaka Srbije 

Beograd 1998 

22.1 

7. Симов Д., Ристевски Б., 
Поповски П. 

Уредување и 
користење на 
дворни површини 

Бигос, Скопје 2002 

 8. Кипријановски М. 

Интродукција на 
нови технологии и 
сорти во јаболкови 
насади 

Скопје 2004 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. М. Групче Овошјето од берба 
до потрошувачот Наша книга, Скопје 1991 

2. Стручни списанија од 
областа на овоштарството 

   

22. 

22.2 

3. Материјали од интернет    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: ЕТНОБОТАНИКА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник  Проф. д-р Гоце Василевски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Претходни општи предзнаења од ботаника, агроекологија, 
физиологија на растенијата, агротехника, растително 
производство. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Распознавање на видовите култивирани житни и 
алтернативни растениа.Можности за избор на видовите и сортите на култивираните растенија за повисока 
адаптација во одредени почвено-климатски услови на реонот.Можностите за избор на најпогодна 
производна технологија за секоја култура.Навремена и ефектна примена на агротехничките мерки за 
искористување на генетскиот и производниот потенцијал на видовите и сортите во одредени почвено-
климатски услови.Воведување на добрата земјоделска практика, инженеринг, следење и контрола на 
производството. 

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед: Поделба на култивираните растенија. Основни карактеристики 
на житата, историски развој, значење и распространетост во светот и регионот, употребна вредност. Житни 
култури: Видови житни растенија за производство на брашно, леб и печива. Стопанско значење, заеднички 
карактеристики, распространетост. Одделно за секој вид: пченица, јачмен, ΄рж, тритикале, пченка, ориз, 
сирак, просо се изучува: стопанското значење, потеклото, морфолошките и биолошките карактеристики, 
агротехника и системи на производство. Добра земјоделска практика.  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45  часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  часови 

16.1 Проектни задачи 10  часови 
16.2 Самостојни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 40 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Д-р Гоце Василевски 
 

Зрнести и 
клубенести култури 
(Практикум) 
Универзитет ″Св. 
Кирил и Методиј″ 

ПП ″Маринг″-Скопје 1994 

2. Гоце Василевски 

Зрнести и 
клубенести култури 
(Постојан учебник) 
Универзитет ″Св. 
Кирил и Методиј″-
Факултет за 
земјоделски науки и 
храна. 

eXpressive graphics-
Скопје 

2004 
 

3.     

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ЗРНЕСТИ ЛЕГУМИНОЗНИ КУЛТУРИ 
2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: ЕТНОБОТАНИКА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Дане Бошев 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Студентот(ите) треба да има(ат) предзнаења од:  Ботаника, 
Физиологија на растенијата, Исхрана на растенијата, Општо 
поледелство и Агрометеорологија со климатологија 
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот треба да овозможи стекнување на знаење за 
стопанското значење, морфолошките и биолошките својства, систематиката на видот, природните услови за 
производство, агротехниката што треба да се примени, времето и начинот на сеидба, мерките на нега и 
времето и начинот на прибирање на поважните зрнести легуминозни култури. 

11. 

Содржина на предметната програма: - Стопанско значење, поделба на зрнестите мешункасти култури, 
застапеноста во светот и кај нас; 
- ГРАВ - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање, 
квалитетни својства на зрното; 
- ГРАШОК - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање, 
квалитетни својства на зрното; 
- СОЈА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање, 
квалитетни својства на зрното; 
- ЛЕЌА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање, 
квалитетни својства на зрното; 
- НАУТ - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање, 
квалитетни својства на зрното; 
- БАКЛА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање, 
квалитетни својства на зрното; 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 10  часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 40 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 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Василевски, Г. Зрнести и 
клубенести култури 

Универзитетски 
учебник, Издавач 
Expresiv Grafiks,  
Едиција земјоделство 
и храна, печат 11 
Октомври, Прилеп, 

2004 

2. Василевски, Г. 
Зрнести и 
клубенести култури. 
Практикум, 

Печатница Гоце 
Делчев, Скопје,  1994 

22. 
22.1 

3. 

Содржини преку интернет 
со внесување на терминот 
(ите): field crops, или 
латинското односно 
англиското име на 
културата за која се сака да 
се добијат конкретни 
податоци 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ГРАДИНАРСКИ КУЛТУРИ 
2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: ЕТНОБОТАНИКА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник  Проф. д-р Ѓорѓи Мартиновски 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од Ботаника, Генетика, 
Физиологија на растенија, Градинарство,  Општо поледелство. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на овој предмет е да се зголемат познавањата за 
градинарските видови, нивната застапеност и значење за растителното  производството. Се дава преглед на 
поголем број популации кои сеуште се произведуваат. 
По успешно завршување на предметот, студентот се стекнува со следниве компетенции: 
Да се оспособи да ги препознае и примени најсоодветните  методи и техники;  
Да може успешно да реши современи проблеми поврзани со поставените задачи, врз основа на познавањата 
и податоци од соодветни области  и нивната  анализа; 
Да спроведе  соодветно и ефикасно  извршување на  процесите, и 
Да расправа за опциите за успешно водење на процесите на разни рамништа. 

11. 

Содржина на предметната програма: Предметот ги содржи следниве теми: 
Значење на градинарството 
Запознавање со градинарските видови (морфолошки каратеристики и потреби) 
Позначајни популации од градинарските видови 
Особености на градинарското производство 
Современ пристап во градинарското производство (Релевантни стандарди, технички упатства и протоколи за 
интегрално производство на зеленчук  

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45  часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  часови 

16.1 Проектни задачи 10  часови 
16.2 Самостојни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 40 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1.  

Колекционирање и 
проучување на 
зеленчуците и на 
ситно овочје во 
Македонија 

Земјоделски институт 
– Скопје 

1974 

2. Gjurovka M., Marković V. Povrtarstvo - 
Praktikum 

Univerzitet Novi Sad 1992 

3. Ružica Lešić i sorab. 
 

Povćarstvo Zrijnski - Čakovec 2002 

4. Бранка Лазиќ и сораб. Специјално 
градинарство ФЗНХ – Скопје 2008 

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет АВТОХТОНИ СОРТИ ВИНОВА ЛОЗА 
2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: ЕТНОБОТАНИКА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник  Проф. д-р Звонко Божиновиќ 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од Ампелографија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Предметот ги запознава студентите со автохтоните сорти 
винова лоза 

11. 

Содржина на предметната програма: Историја и традиција на лозарството во Република Македонија. 
Класификација на сортите (според географска припадност, време на зреење и стопанска вредност). 
Ампелографски шеми за опис на видовите и сортите. Ботанички опис, агробиолошки карактеристики, 
технолошки карактеристики. Ампелографски опис по CODE систем. Хетерогеност на популации. Генетска 
ерозија. Ревитализација на автохтони сорти. Автохтони сорти за производство на вино. Автохтони сорти за 
производство на трпезно грозје.   

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45  часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  часови 

16.1 Проектни задачи 10  часови 

16.2 Самостојни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 40 часови 
Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. З. Божиновиќ 
 

Ампелографија Академик. Скопје 1996 

2.  Миладин Шошкиќ Опљемењивање 
вочака и винове 
лозе 

Папирус,  Београд 1994 

3. Лазар Аврамов 
 

Виноградарство  1991 

4. Драгослав Цветковиќ 
 

Виноградарство  2003 

22.1 

5.  P.Cindric 
 

Sorte vinove loze, III 
izdanje, N. Sad 

 2000 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.  Calo A. Conegliano 
 Le uve de tovola  1989 

2.  L. Avramov  
 

Posebno 
vinogradarstvo 

 2001 

3. Galet P. Montpellier 
Precis 
d'ampelographie 
pratique 

 1985 

4.     
5.     

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МИКРОБИОЛОГИЈА НА ХРАНА 
2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Југослав Зибероски  
Проф. д-р Олга Најденовска 

9. Предуслови за запишување на предметот Познавања од микробиологија и технологија на земјоделски 
култури  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Микробиолошки особини на храната. Знаења за улогата на 
корисните микроорганизми во конзервирањето на храната. Да разликува што е здрава, а што расипана 
храна.   

11. 

Содржина на предметната програма:  
Микроорганизми во водата, почвата, воздухот, растенијата и животните. 
Микроорганизми кај житото и мелничките производи и нивната улога.  
Микроорганизми кај градинарските и зеленчуковите производи и нивна улога. 
Микроорганизми во овошјето и овошните сокови и нивна улога. 
Микроорганизми во производите од грозје. 
Улога на микроорганизмите во производството и расипувањето на безалкохолните пијалаци. 
Микробиологија на алкохолните пијалаци. 
Микроорганизми во млекото и млечните производи. 
Микроорганизми во месото и производите од месо. 
Микроорганизми кај рибите и производите од риби. 
Расипувачи и патогени микроорганизми во храната. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 40 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Зибероски Ј. Земјоделска 
микробиологија 

Скопје 2008 

2. Зибероски Ј. Микробиологија Скопје 2009 

3. Стевиќ Технолошка 
микробиологија Белград 1994 

4.      

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ВИНО И АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ - ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 4 

2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ ПЕТКОВ 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходно познавање од предметните програми од општо 
лозарство и ампелографија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаење во различни технологии за производство на вино и јаки алкохолни пијалоци, 
категоризација на вината и јаките алкохолни пијалоци и утврдување на квалитетот. Стекнување вештини за 
производство на вино и јаки алкохолни пијалоци. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Економско и стопанско значење на производство на вино и јаки алкохолни пијалоци. Ферментации. 
Технологија на производство на бели, розеви, црвени и специјални вина. Технологија на дестилација и 
производство на јаки алкохолни пијалоци. Утврдување на квалитетот на вината и јаките алкохолни 
пијалоци. - Одбрани поглавја со акцент на микробиолошкот дел. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 
 
45+15+60= 120 часови (3+1) 
 

15.1 Предавања – теоретска настава 
  
45 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

 
15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 
  
5 
 

часови 

16.2 Самостојни задачи 

 
10 
 
 

часови 16. Други форми на активности 
 

16.3 Домашно учење 
 
45 
 

часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови   60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)   15  бодови 

17. 

17.3 Активност и учество   25 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 18. Критериуми за оценување 

(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 Редовност и успешност при извршување на сите форми на 
активности 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

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

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. З. Божиновиќ Ампелографија Академик, Скопје 2005 

2. П.Христов Општо лозараство Скопје 2002 

3. Драган Настев Технологија на 
вино 

Скопје 1984 

4. 
P. Ribereau-Gayon, D. 
Dubourdieu, B. Doneche, A. 
Lonvaud 

The Microbiology of 
Wine and 
Vinifications 

Handbook of Enology - 
Volume 1 

2006 

5. 
P. Ribereau-Gayon, Y. 
Glories, A. Maujean, D. 
Dubourdieu 

Stabilization and 
Treatments 

Handbook of Enology - 
Volume 2 2006 

6. David R. Storm 
Winery Utilities: 
Planning, Design and 
Operation 

 2005 

22. 
22.1 

7. Geoffrey Schahinger and 
Bryce Rankine 

Cooperage for 
Winemakers 

 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет СПЕЦИЈАЛНО ГРАДИНАРСТВО - ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА  

2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р ЃОРЃИ МАРТИНОВСКИ 

9. Предуслови за запишување на предметот Предзнаења од Ботаника, Генетика, Физиологија на растенија, 
Градинарство,  Општо поледелство. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на овој предмет е да се зголемат познавањата за градинарските видови, нивната застапеност и 
значење за растителното  производството. Се дава преглед на поголем број популации кои сеуште се 
произведуваат. 
По успешно завршување на предметот, студентот се стекнува со следниве компетенции: 
Да се оспособи да ги препознае и примени најсоодветните  методи и техники;  
Да може успешно да реши современи проблеми поврзани со поставените задачи, врз основа на познавањата 
и податоци од соодветни области  и нивната  анализа; 
Да спроведе  соодветно и ефикасно  извршување на  процесите, и 
Да расправа за опциите за успешно водење на процесите на разни рамништа. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Предметот ги содржи следниве теми: 
Значење на градинарството 
Запознавање со градинарските видови (морфолошки каратеристики и потреби) 
Позначајни популации од градинарските видови 
Особености на градинарското производство 
Современ пристап во градинарското производство (Релевантни стандарди, техники упатства и протоколи за 
интегрално производство на зеленчук) 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава  45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

 
15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи  5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови   60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)   15  бодови 

17. 

17.3 Активност и учество   25 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 18. Критериуми за оценување 

(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 Редовност и успешност при извршување на сите форми на 
активности 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

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

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1.  

Колекционирање и 
проучување на 
зеленчуците и на 
ситно овошје во 
Македонија 

Земјоделски институт 
– Скопје 
 

1974 

2. Gjurovka M., Marković V. Povrtarstvo - 
Praktikum Univerzitet, Novi Sad 1992 

3. Ružica Lešić i sorab. Povćarstvo 
 
Zrijnski - Čakovec  
 

2002 

22.1 

4. Бранка Лазиħ и сораб. Специјално 
градинарство ФЗНХ – Скопје 2008 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет СПЕЦИЈАЛНО ОВОШТАРСТВО – ОДБРАНИ ПОГЛАВИЈА 
2. Код  

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник  Доц. д-р Бојан Поповски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Минимално звршен три годишен студиум на признат 
земјоделски факултет или сличен (сроден) факултет од 
областа на растителните биотехнолошки науки. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења за биолошките, помолошките и 
производните својства на јаболчестите, коскестите, јаткастите и јагодестите овошни видови и нивни сорти, 
како и специфичностите во производството и одржувањето на насадите. Изучување на некои позначајни 
суптропски и тропски овошни видови. 

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед во предметот. Значење и улога на овоштарството и 
помологијата. Изучување на овошните видови нивните сорти – јаболко, круша, дуња, мушмула, оскоруша, 
слива, кајсија, цреша, вишна, марела, орев, лешник, бадем, костен, фисташка, јагода, малина, капина, 
рибизла, огрозд, боровинка, актинидија, шип, некои позначајни суптропски и тропски овошни видови*.  
*При изучувањето на овошните видови и сорти опфатени се следните параметри – историјат, потекло, 
раширеност, производство кај нас и во светот, стопанско значење. Ботаничка и помолошка припадност. 
Позначајни диви видови и форми од кои потекнуваат културните сорти. Морфолошки карактеристики. 
Биолошки својства (бујност, долговечност, физиолошки развиток, афинитет со подлоги, системи на 
одгледување). Еколошки барања (клима, почва). Отпорност кон неповолни биотички и абиотички фактори. 
Помолошки опис на плодовите. Биохемиски и квалитативни својства на плодовите. Специфичности во 
одгледувањето.   

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45  часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  часови 

16.1 Проектни задачи 10  часови 
16.2 Самостојни задачи 10  часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 40 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови  бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  бодови 

17. 

17.3 Активност и учество  бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Bulatovi} S. Savremeno 
vo}arstvo 

Nolit, Beograd 1992 

2. Dimitrovski T. 
Specijalno 
ovo{tarstvo 1, 
ovo{ki so 
jabol~esti plodovi 

 1978 

3. Dimitrovski T. 

Specijalno 
ovo{tarstvo 2, 
ovo{ki so koskesti 
plodovi 

Univerzitet „Kiril 
i Metodij”,  Skopje 
 

1978 

4. 
Lu~i} P., \uri} Gordana, 
Mi}i} N. 

Vo}arstvo Nolit, Beograd 1995 

22.1 

5. Milo{evi} T. 
Specijalno 
vo}arstvo 

Agronomski 
fakultet, ^a~ak 

1997 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. Mi{i} P. Nove sorte vo}aka Nolit, Beograd 1989 

2. Mišić P. i sar. 
 Voćarstvo  1989 

3. 
Mi{i} P., Nikoli} M. 
 Jagodaste vo~ke 

Institut za 
istra`ivanja u 
poljoprivredi 
Srbija, Beograd 

2003 

4. Mratinić Evica 
Biothnološke 
osnove voćarstva, 
Beograd 

Veselin Masleša, 
Beograd 

2002 

5. Mratini¢ Evica  
Gajewe jagode u 
za{ti¢enom 
prostoru 

Dragani¢, Beograd 2007 

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Квалитет на почви и води-напредни поглавја 
2. Код  

3. Студиска програма 
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: МИКРОБИОЛОГИЈА, КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА 
ХРАНА, ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Татјана Миткова 
Проф. д-р Ордан Чукалиев 

9. Предуслови за запишување на предметот  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основни карактеристики и функции на почвата. Дефиниција 
за квалитет на почвата. Индикатори за оцена квалитетот на почвата. Идентификација, причини и последици 
од притисоците врз почвата. Создавање на концепт на културна почва. 
Steknuvawe znaewe za kvalitetot na vodata od fizi~ki, hemiski i biolo{ki aspekt, so poseben osvrt 
za nejzinata primena vo zemjodelskoto proizvodstvo. Bazi~ni znaewa i ve{tini za analiti~kite 
proceduri vo opredeluvawe na kvalitetot na vodata vo zemjodelskoto proizvodstvo. Znaewa i ve{tini 
za primena na klasifikaciite za kvalitet na vodata i tolkuvawe na rezultatite od aspekt na 
upotrebata na vodata vo zemjodelskoto proizvodstvo. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Стекнување на знаења за квалитетот на почвите од физички, хемиски и биолочки аспект, со посебен акцент 
за нивното користење во земјоделското производство како еден од условите за производство на квалитетна 
и безбедна храна.  
Vodata i navodnuvaweto kako komponenti za ekolo{ko zemjodelsko proizvodstvo. Navodnuvaweto i 
vodnite resursi vo svetot i R. Makedonija.Zemjodelskoto proizvodstvo i kvalitetot na vodata za 
navodnuvawe Fizi~ki i biolo{ki svojstva na kvalitetot na vodata za navodnuvawe. Hemiski svojstva na 
vodata za navodnuvawe. Potrebni hemiski analizi za opredeluvawe na kvalitetot na vodata za 
navodnuvawe. Klasifikacii na vodata za navodnuvawe. Pristap na opredeluvaweto na kvalitet na 
vodata za navodnuvawe spored FAO. Standardi za kvalitet na vodata vo R. Makedonija. Kvalitet na 
vodata za navodnuvawe i nejzino vlijanie vrz po~vata i svojstvata na po~vata. Zagaduvawe i za{tita na 
vodite vo zemjodelstvoto. Kvalitet na voda za napojuvawe na doma{ni `ivotni. Upotreba na otpadni 
vodi vo zemjodelstvoto 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 
 

 
часови 

16.1 Проектни задачи 5  часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови  бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  бодови 

17. 

17.3 Активност и учество  бодови 



 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. 

Татјана Миткова Деградација и 
ревитализација на 
почвата 

Авторизирани 
предавања, ФЗНХ 

2011 

2. Nadežda Tančië 

Fizički, hemijski, i 
biološki agensi 
kontaminacije 
zemljišta 

 1993 

3. Митрикески Ј., Миткова Т Практикум по 
педологија 

ФЗНХ, второ издание 2006 

4. Филиповски Ѓорѓи Педологија Универзитет Кирил и 
Методиј, Скопје 

1993 

22.1 

5. 

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

Kvalitet na 
vodata vo 
zemjodelskoto 
proizvodstvo, 

Интерна скрипта -
У~ebno pomagalo za 
site nasoki po 
novite nastavni 
programi-Fakultet 
za zemjodelski 
nauki i hrana - 
Skopje 

2010 

 6. Iqovski, I., ^ukaliev, O.,  
 

Praktikum po 
Navodnuvawe, 

Zemjodelski 
Fakultet, Skopje 

2002 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. 
Doran and al. ed., Defining Soil Quality 

for a Sustainable 
Environment 

SSSA Spec. Public., 
35, 244 p 

1994 

2. 
Aeyrs, R. S., Wescot, D. W., 
Water  
 

Water Quality for 
Agriculture. Rome 

FAO Irrigation and 
Drainage Paper 29. 

1985 

3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 



 

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

2. Код  

3. Студиска програма 

КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: МИКРОБИОЛОГИЈА, КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА 
ХРАНА, ЕТНОБОТАНИКА, , ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И 
ЗЕЛЕНЧУК 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник ПРОФ. Д-Р СОЊА ИВАНОВСКА 
ПРОФ. Д-Р ДРАГАН ЃОШЕВСКИ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Предзнаења од генетика, статистика и селекција на 
растенијата. 
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со теоријата и принципите на биометриката и нејзината примена во земјоделството. 
Стекнување основни знаења за дизајнирање, изведување, анализа и интерпретација на резултатите од 
експерименти. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед во земјоделските истражувања. Принципи на експериментален дизајн. Поставување полски опити. 
Избор на локација. Тестирање на почва. Основни претпоставки при поставувањето експерименти. Типови на 
променливи. Примерок и популација. Дистрибуција на фреквенции. Описна статистика. Нормална 
дистрибуција, t-дистрибуција и интервали на значајност. Пристапи за елиминирање на неконтролираната 
грешка. Тестирање на хипотеза. Експерименти со еден фактор. Експерименти со два фактора. Експерименти 
со три или повеќе фактори. Анализа на податоци од серија експерименти. Споредба на две независни 
средни вредности. Споредба на средна вредност на третмани. Анализа на експерименти низ временски 
период. Анализа на варијанса. Компоненти на варијансата. Коваријанса. Регресија. Корелација. Path 
коефициент. Анализа на резултати од полски опити. Преглед и анализа на научни резултати од литература. 
Проверка на претпоставки и трансформација на податоци. Недостаток на вредности и нецелосни блокови. 
Презентација на резултати од истражувања. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 
  
45 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

 
15 

 
часови 

16.1 Проектни задачи  5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови  60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)   15 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество   15 бодови 



 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 од 91 бода до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовност и успешност при извршување на сите форми на 
активности 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

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

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Најчевска Ц. 

Eкспериментална 
статистика 
применета во 
земјоделските и 
биолошките 
истражувања 

Книгоиздателство 
БОНА, Скопје 

2002 

2. Clewer, A. G. and Scarisbrick, 
D. H. 

Practical Statistics 
and Experimental 
Design for Plant and 
Crop Science. 

John Wiley and Sons, 
New York 

2001 

3. Roger G. Petersen 

Agricultural Field 
Experiments (Books 
in Soils, Plants, and 
the Environment) 

CRC Press. ISBN-13: 
978-0824789121 

1994 

22.1 

4. Gomez, K.A. and Gomez, A.A. 
Statistical Procedures 
for Agricultural 
Research 

John Wiley and Sons, 
NY. 
 

1984 

 5. Kang, M.S. 
Quantitative 
Genetics, Genomics 
and Plant Breeding 

CABI Publishing, Baton 
Rouge 

2002 

 6. Falconer, D. S. and Mackay Introduction to 
Quantitative Genetics 

Fourth Edition. 
Longman Inc. New 
York 

1996 

 7. Lynch, M.L. and Walsh. B. 
Genetics and 
Analysis of 
Quantitative Traits 

Sinauer Associates, 
Inc. Massachusetts, 
U.S.A. 

1998 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1.     
  
 
 
 
 
 



 

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

3. Студиска програма КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
МОДУЛ: КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник 
Prof. d-r Mile Postolovski, prof. d-r Rade Rusevski,  
doc. d-r Zvonko Pacanoski 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Предзнаење од општа фитофармација, специјална 
фитофармација, ентомологија, биологија, зоологија, екологија  
Пристап до интернет и стручно-научни списанија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):       
проширени знаења за хемиските средства за заштита на растенијата, токсикологијата и екотоксикологијата 
стекнување на знаење за правилно менаџирање на средствата за заштита на растенијата со цел заштита на 
животната средина и производство на безбедна храна 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Производи за заштита на растенијата (PPPs) 
- 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 `ивотната 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 животната 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, механизам на примена 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 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 



 

14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 Часови 

15. Форми на наставните  
Активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 Часови 
16.2 Самостојни задачи 10 Часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 Часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 70 Бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 Бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 Бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Јањиќ В. 
 

Хербициди Научна књига, Београд 1985 

2. Станковиќ, А.  
 

Фитофармација (I, II, 
III и IV дел) 

Нови Сад 1972 

3. 

Постоловски М. и др.:, Скопје 
2000;  
 

Преглед на 
пестицидите 
регистрирани во Р 
Македонија 

Zdruzenie za za{tita 
na rastenija na RM, 
Skopje 

2000 

4. Јањиќ В.  Фитофармација Београд-Бања Лука  2005 

3. Maceljski, M.  
 

Fitofarmacija Sveuciliste u Zagrebu, 
Zagreb 

1967 

4. 

Maceljski, M., Igrc-Barcic, J.  
Земјоделска ентомологија 
(општ дел)- Скопје;  
 

Entomologija Zagreb 1991 

22.1 

5. Танасијевиќ, Н., Симова-
Тошиќ, Д., Анчев, Е.  

Земјоделска 
ентомологија 

Univerzitet “Kiril i 
Metodij”, Skopje 

1985 

Дополнителна литература 
 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1. 

Стручни списанија и 
публикации од областа на 
entomologija, fitopatologija, 
herbologija, fitofarmacija i 
za{titata na rastenijata  

Za{tita na rastenija, 
Biqna za{tita, 
Za{tita biqa, Biqni 
lekar, Journal of the 
Applied Entomology, 
Bulletin EPPO/OEPP/ 
OILB /MOBB  и др. 

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТУДИСКА ПРОГРАМА 
 

ФИТОМЕДИЦИНА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ZEMJODELSKA ЕНТОМОЛОГИЈА I ZOOLOGIJA       
2. Код  

3. Студиска програма ФИТОМЕДИЦИНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
Кредити 

4 

8. Наставник 
Prof. d-r Stanislava Lazarevska,  
Prof. d-r Mile Postolovski 

9. Предуслови за запишување на предметот Предзнаење од ентомологија, биологија, зоологија, екологија  
пристап до интернет и стручно-научни списанија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):       
- стекнување на знаење за систематика инсектите, детерминација на инсектите, познавање на биологијата 
на инсектите, местото на инсектите во биоценозите и агробиоценозите,  ентомоценозата на економските 
значајни култури во Р Македонија,  
- стекнување на знаење за pajacite, познавање на биологијата i шtetnosta на ekonomski zna~ajnite vidovi 
pajaci na ekonomski zna`ajnite kulturi vo R Makedonija 

- стекнување на знаење за nematodite, познавање на биологијата i шtetnosta на ekonomski zna~ajnite 
vidovi nematode na ekonomski zna`ajnite kulturi vo R Makedonija 

- стекнување на знаење за glodarite, nivnata biologija i шtetnost vo zemjodelskoto proizvodstvo vo R 
Makedonija 
- стекнување на знаење за pticite, nivnata biologija i шtetnost vo zemjodelskoto proizvodstvo vo R 
Makedonija 
- стекнување на знаење за pol`avite, nivnata biologija i шtetnost vo zemjodelskoto proizvodstvo vo R 
Makedonija 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Основи на применета земјоделска зоологија 

- Организација на живата материја 
- Анимална физиологија  
- Репродукција и развој 
- Етологија и екологија (однесување, социетети, симбиози, миграции, комуникациски системи, популации, 
заедници и екосистеми, динамика на популации, геонеми и хабитати, зоогеографски ареали, контрола на 
популации) 
- Морфологија, биологија и етологија (животен циклус и репродукција), екологија (динамика на популација, 
влијание на абиотски и биотски фактори на популациите), мониторинг на полжави, глодари, стаорци и 
штети на културните растенија, зелените ареали и синантропски средини 
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 
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; 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  
Таксономија - Акарологија 
Морфологија, биологија и етологија (животна историја и репродукција), 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 (животна историја и репродукција), екологија (динамика на популација, 
влијание на абиотските и биотските фактори на популациите) на природните непријатели најзначајните 
фитофагни пајаци 
Таксономија - Нематологија 
Морфологија, биологија и етологија (животна историја и репродукција), 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 
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 фитофагните инсекти, пајаци и нематоди на база на нивната морфологија и 
индуцираните  симптоми на нивните растениај домаќини 
- Идентификација на природните непријатели на фитофагните инсекти, пајаци и нематоди на база на 
нивната морфологија 
- Биолошки, биохемиски и молекуларни техники за дијагноза на фитофагните организми и нивните 
природни непријатели  

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+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 



 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 70 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. 
Н. Танасијевиќ, Д. Симова-
Тошиќ. Е. Анчев 

Земјоделска 
ентомологија 

Univerzitet “Kiril i 
Metodij”, Skopje 

1985 

2. Н. Танасијевиќ, Д. Симова-
Тошиќ.  

Posebna entomologija I 
i II 

Beograd 1985 

3. Lea Schmidt Tablice za 
determinaciju insekata 

Sveuciliste u Zagrebu 1970 

4. 
Maceljski  Milan Poljoprivredna 

Entomologija 
Zrinski, Zagreb 1999 

22.1 

5. Maceljski Milan, Igrc-Barcic 
Jasminka  

Entomologija Zrinski, Zagreb 1991 

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

USA 2000 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. N. Gjukic. S. Maletin Poljoprivredna zoologija 
sa ekologijom 

Novi Sad 1998 

2. Jervis and Kidd Insect Natural Enemies Chapman &Hall 1996 

3. Malais M.H., Ravensberg W.J. Knowing and 
Recognizing 

ISBN 9005439126-X  

4. Teng P.S. Crop Loss Assessment 
and Pest Management 

ISBN 089054-079-9  

22. 

22.2 

5. 

Стручни списанија и 
публикации од областа на 
entomologija i za{tita na 
rastenija  

Za{tita na rastenija, 
Biqna za{tita, 
Za{tita biqa, Biqni 
lekar, 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 ZEMJODELSKA FITOPATOLOGIJA       

2. Код  

3. Студиска програма ФИТОМЕДИЦИНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник 
Prof. d-r Rade Rusevski,  
Doc. d-r Biljana Kuzmanovska 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Познавања од: ботаника, растително производство со агротехника, 
генетика, физиологија и исхрана на растенија, фитопатологија, 
ентомологија, фитофармација. 

10. 

Проширени познавања врзани за причинителите на заболувања на растенијата од групата на: еукариоти (псеудо габи и 
вистински габи), прокариоти (бактерии, фитоплазми, спироплазми, актиномицети, рикеции), вируси и др. Предметот ќе 
овозможи детални сознанија во однос на епидемиологијата, патогенезата, морфолошките и др. одбележја на 
патогените, како и проектирање на мерки за заштита на растенијата. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Општа Фитопатологија 
- 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 
Фитопатологија Микологија 

- 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, - -  - 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. 
Фитопатологија Бактерологија 
- 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  
Растителни 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 
Aбиотски болести 

- Болести предизвикани од абиотски фактори (пореметувања заради исхраната, стресови во `ивотната средина, 
загадување на воздухот, токсичност на пестицидите, химери) 
Физиопатологија и интеракција растение-патоген 
- Типови на растителни болести, нивен развоен циклус, морфолошки промени кај заболените растенија 
- Цитолошки, морфолошки, биохемиски, физиолошки и генетски алтерации индуцирани од патогените кај растенијата 
домаќини 
- Ефекти од патогенот на растителната физиолошка функција 
 (фотосинтеза, транслокација на вода и хранливите материи, респирација, транспирација, пренос, растителен раст, 
репродукција) 
- Одбранбени механизми на растенијата кон болестите 
- Стратегии од патогените за напад на растенијата (ензими, микробиолошки токсини, егзополисахариди, регулатори на 
пораст, плазмиди, супресори на растителната отпорност) 
- Сигнал-молекули продуцирани од патогените и/или растенијата домаќини за време на патогенезата 
Дијагноза и применета биотехнологија  

- Мониторинг и процедури за земање примероци во растителната патологија 
- Дијагнози на база на симптоми 
- Традиционални дијагностички техники (припрема на примероци, изолација од растителни органи, семе, луковици, 
кртоли и почва; изолација на вештачки медиум, селективни и семи-селективни медиуми, , проценка на патогенитетот; 
идентификација на растителниот патоген на база на морфолошки карактеристики)  
- Биолошки, биохемиски, серолошки и молекуларни техники за дијагноза на растителните патогени и микотоксичните 
габи 
- Главни биотехнички апликации во фитопатологијата со посебен осврт на отпорноста на болестите (хиперсензитивност, 
SAR, растителни тела, трансфер на гени, GMOприменети во биолошка контрола) 
Микотоксини 
- Хемиски и биолошки карактеристики на микотоксините 
- Микотоксични габи 
- Детериорација (расипување) на храната и добиточната храна и контаминација со микотоксини 
- Превентивни и контролни мерки 

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+15+60 = 180 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 70 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. 
Pej~inovski, F., Mitrev, S.  Земјоделска 

fitopatologija – 1 
del 

Универзитет “Гоце 
Делчев” – Штип 

2007 

2. 
Pej~inovski, F.  Zemjodelska 

fitopatologija 
Univerzitet “Sv. 
Kiril i Metodij” 
Skopje 

1985 

3. Josifovic, M. Poljoprivredna 
fitopatologija 

Naucna knjiga 
Beograd 

1964 

4. 

Sutic, D.  Biljni virusi – opst del Универзиитет у 
Београду, 
Пољопривредни 
факултет 

1994 

22.1 

5. 
Sutic, D. Viroze biljaka – 

specijalen del 
Институ за заштиту 
биља и животне 
средине, Београд 

1995 

 6. Mattews, R., E., F.  Plant virology Elsevier Academic press 1970 

 7. 

Krstic, Branka, Tosic, M.,  Biljni virusi, neke 
osobine i dijagnostika – 
praktikum 

Универзитет у 
Београду, 
Пољопривредни 
факултет 

1994 

 8. 

Ivanovic, M. Pseudomikoze i mikoze 
biljaka 

Универзитет у 
Београду, 
Пољопривредни 
факултет 

2002 

 9. 

Ivanovic, M.  Mikoze biljaka Универзитет у 
Београду, 
Пољопривредни 
факултет 

1992 

 10. 
Pejcinovski, F., Mitrev, S.   Zemjodelska 

fitopatologija - 
specijalen del 

Универзитет “Гоце 
Делчев” – Штип 

2009 

 11. Arsenievic, M.  Bakterioze biljaka “Научна књига” – 
Београд 

1988 

 12. Arsenievic,M. Fitopatogene bakterije “Научна књига” – 
Београд 

1992 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1. 

Стручни списанија и 
публикации од областа на 
fitopatologija i zaшtita na 
rastenija  

Zaшtita na rastenija, 
Biqna zaшtita, 
Zaшtita biqa, Biqni 
lekar 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

2. Код  
3. Студиска програма ФИТОМЕДИЦИНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Доц. д-р Звонко Пацаноски 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Предзнаења од  ботаника, општо поледелство, хемија, 
хербологија, општа фитофармација 
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија (Weed 
Science, Weed Research,Weed Technology, Herbologia) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):       
Воведување на студентите во теоретските и практичните познавања на општите својства на плевелите, 
мерките за борба против плевелите,  специфичните карактеристики на хербицидите, спектарот на делување 
на одделни активни материи, поважни токсиколошки особини и можности за примена и сузбивање на 
плевелите при нивна рационална примена 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Плевели и нивна контрола 
- Поим и потекло на плевели 
- Биолошки својства на плевелите 
- Начин на ширење на плевелите 
- Штети од плевелите  
- Екологија на плевелите  
- Класификација на плевелите 
- Инвазивни плевели 
- Индиректни и директни мерки за борба против плевелите 
- Интегрални мерки за борба против плевелите. Агротехнички, механички, физички и биолошки мерки за 
борба против плевелите. - Хемиски мерки за борба против плевелите. Класификација на хербицидите. 
Техника на примена на хербицидите. Методи за оценување на ефикасноста на хербицидите.  
- Оценување на фитотоксичното дејствувањена хербицидите. 
- Сузбивање на плевелите во пченица, јачмин и ориз.  
- Сузбивање на плевелите во луцерка, еспарзета, детелина и жолт ѕвездан 
- Сузбивање на плевелите во лен и маслодајна репка 
- Сузбивање н а плевелите во пченка, пченка+грав, сирак и просо 
- Сузбивање на плевелите во сончоглед, шеќерната репа, памук, тутун, бостан, компир, соја и кикирики 
- Сузбивање на плевелите во градинарски култури 
- Сузбивање на плевели во лозови и овошни насади 
- Сузбивање на плевели во природни тревници 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 Часови 

15. Форми на наставните  
Активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 Часови 16. Други форми на активности 
 16.2 Самостојни задачи 10 Часови 



 

16.3 Домашно учење 45 Часови 
Начин на оценување 
17.1 Тестови 70 Бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 Бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 Бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. 

Костов, Т.   
 

Хербологија Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј", 
Факултет за 
земјоделски науки и 
храна-Скопје 

2006 

2. 

Костов, Т.  
 

Општо поледелство со 
агроекологија 
(практикум) 

Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј"- 
Скопје 
 

1994 

3. Коиќ, М. 
 

Основи хербологије Београд 1994 

4. Коиќ, М. Корови Београд 1985 

22.1 

5. Јањиќ В. 
 

Хербициди Научна књига, Београд 1985 

 6. Станковиќ, А.  
 

Фитофармација (I, II, 
III и IV дел) 

Нови Сад 1972 

 7. 

Постоловски М. и др.:, Скопје 
2000;  
 

Преглед на 
пестицидите 
регистрирани во Р 
Македонија 

Zdruzenie za za{tita 
na rastenija na RM, 
Skopje 

2000 

 8. Јањиќ В.  Фитофармација Београд-Бања Лука  2005 
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1. 

Стручни списанија и 
публикации од областа на 
herbologijata i za{titata 
na rastenijata  

Za{tita na 
rastenija, Biqna 
za{tita, Za{tita 
biqa, Biqni lekar 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ФИТОФАРМАЦИЈА СО ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА  
2. Код  
3. Студиска програма ФИТОМЕДИЦИНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник 
Prof. d-r Mile Postolovski, prof. d-r Rade Rusevski,  
doc. d-r Zvonko Pacanoski 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Предзнаење од општа фитофармација, специјална 
фитофармација, ентомологија, биологија, зоологија, екологија  
Пристап до интернет и стручно-научни списанија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):       
проширени знаења за хемиските средства за заштита на растенијата, токсикологијата и екотоксикологијата 
стекнување на знаење за правилно менаџирање на средствата за заштита на растенијата со цел заштита на 
животната средина и производство на безбедна храна 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Производи за заштита на растенијата (PPPs) 
- 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 `ивотната 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 животната 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, механизам на примена 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 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15. Форми на наставните  
Активности 15.1 Предавања – теоретска настава 45 Часови 



 

15.2 
 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 Часови 
16.2 Самостојни задачи 10 Часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 Часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 70 Бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 Бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 Бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Јањиќ В. 
 

Хербициди Научна књига, Београд 1985 

2. Станковиќ, А.  
 

Фитофармација (I, II, 
III и IV дел) 

Нови Сад 1972 

3. 

Постоловски М. и др.:, Скопје 
2000;  
 

Преглед на 
пестицидите 
регистрирани во Р 
Македонија 

Zdruzenie za za{tita 
na rastenija na RM, 
Skopje 

2000 

4. Јањиќ В.  Фитофармација Београд-Бања Лука  2005 

3. Maceljski, M.  Fitofarmacija Sveuciliste u Zagrebu,  1967 

4. 
Maceljski, M., Igrc-Barcic, J.  
Земјоделска ентомологија 
(општ дел)- Скопје;  

Entomologija Zagreb 1991 

22.1 

5. Танасијевиќ, Н., Симова-
Тошиќ, Д., Анчев, Е.  

Земјоделска 
ентомологија 

Univerzitet “Kiril i 
Metodij”, Skopje 

1985 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1. 

Стручни списанија и 
публикации од областа на 
entomologija, fitopatologija, 
herbologija, fitofarmacija i 
za{titata na rastenijata  

Za{tita na rastenija, 
Biqna za{tita, 
Za{tita biqa, Biqni 
lekar, 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 INTEGRALNA ZAШTITA 

2. Код  

3. Студиска програма ФИТОМЕДИЦИНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
Кредити 4 

8. Наставник 
Prof. d-r Mile Postolovski,  
Пrof. d-r Qup~o Jankulovski 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Предзнаење од ентомологија, фитопатологија, хербологија, 
фитофармација, биологија, зоологија, екологија Пристап до интернет 
и стручно-научни списанија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):       
Стекнување на знаење за integralna zaшtita, celi i aktivnosti na integralnata zaшtita, preventivni i kurativni 
merki na integralnata zaшtita, ekonomski prag kako osnova za otpo~nuvawe na kurativnite merki, zaшtita na 
kulturite so integralniot na~in na zaшtita, bezbednost na hrana i zaшtita na `ivotnata sredina  

11. 

Содржина на предметната програма: 
Интегрална заштита, Биолошка контрола, Органско земјоделство  
Интегрална заштита (дефиниција, прописи, стандарди, етикетирање,  улога на квалитетна цертификација за 
земјоделски производ) 
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 за интегрална заштита погодна за животната средина усмерена кон најзначајните земјоделски култури на 
поле, во затворени простори и во синантропни средини 
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 
Растителна генетика 

– Ресурси на растителна генетика, потекло и еволуција на ПГР, центри на растително генетски диверзитет, самозаштита, 
собирање, конзервација и валоризација на гермплазма 
– Генетска структура на растителна популација, квалитативни и квантитативни опасности и селекциони критериуми 
– Методи на растително одгледување за самооплодување, cross-полинација и соматско  расплодни видови 
– Пристапи за зголемување на генетска варијацијаж 
– Одгледување за принос, квалитет и толерантност на биотски и абиотски стресови 
– Трансгена отпорност на болести и штетници 
- Тipovi i izvori na rastitelna otpornost na patogeni i {tetnici 
– Растение- патоген-ко-еволуција 
– Варијација во популацијата на патогенот и методи за управување со растителна отпорност 
– 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+15+60 = 180 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

45  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 70 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. 
Н. Танасијевиќ, Д. Симова-
Тошиќ. Е. Анчев 

Земјоделска 
ентомологија 

Univerzitet “Kiril i 
Metodij”, Skopje 

1985 

2. Н. Танасијевиќ, Д. Симова-
Тошиќ.  

Posebna entomologija I 
i II 

Beograd 1985 

3. Maceljski  Milan Poljoprivredna 
Entomologija 

Zrinski, Zagreb 1999 

22.1 

4. Maceljski Milan, Igrc-Barcic 
Jasminka  

Entomologija Zrinski, Zagreb 1991 

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

USA 2000 

 6. N. Gjukic. S. Maletin Poljoprivredna zoologija 
sa ekologijom 

Novi Sad 1998 

 7. Jervis and Kidd Insect Natural Enemies Chapman &Hall 1996 

 8. Malais M.H., Ravensberg W.J. Knowing and 
Recognizing 

ISBN 9005439126-X  

 9. Teng P.S. Crop Loss Assessment 
and Pest Management 

ISBN 089054-079-9  

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1. 

Стручни списанија и 
публикации од областа на 
entomologija, fitopatologija, 
herbologija, fitofarmacija i 
zaшtitata na rastenijata  

Zaшtita na rastenija, 
Biqna zaшtita, 
Zaшtita biqa, Biqni 

lekar, 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 МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ФИТОМЕДИЦИНАТА 
2. Код  
3. Студиска програма ФИТОМЕДИЦИНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
Кредити 4 

8. Наставник 
Prof. d-r Stanislava Lazarevska, prof. d-r rade Rusevski, 
doc. d-r Zvonko Pacanoski 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Предзнаење од ентомологија, фитопатологија, хербологија, 
фитофармација, биологија, зоологија, екологија  
Пристап до интернет и стручно-научни списанија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):       
стекнување на знаење за методи на истражувачка работа во ентомологија.  
стекнување на знаење за методи на истражувачка работа во фитопатологија.  
стекнување на знаење за методи на истражувачка работа во хербологија. 
стекнување на знаења за пишување на научен и стручен труд. 
стекнување на знаења за презентација на резултати. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Методи на истражувачка работа во ентомологија. 
Методи на истражувачка работа во фитопатологија. 
Методи на истражувачка работа во хербологија. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 45+15+60= 120 часови (3+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 Часови 

15. Форми на наставните  
Активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 Часови 
16.2 Самостојни задачи 10 Часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 Часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 70 Бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 Бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 Бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. 

Боројевиќ Славко 
 
 
 

Методологија 
Експерименталног 
научног рада 

Раднички 
универзитет 
„Радивој ќипранов", 
Нови Сад 

1974 

2. 

Dent D.R.& Walton M.P. 
 

Methods in 
Ecological & 
Agricultural 
Entomology 

CAB International, 
Wallingford, UK 

1997 

3. 
Колектив аутора под 
руководством д-р Павла 
Вукасовиќа 

Штеточине у 
биљној производњи 

Завод за издавање 
уџбеника СР Србије, 
Београд 

1964 

4. 
Шамиќ Мидхат 
 

Како настаје научно 
дјело 

Завод за издавање 
уџбеника, Сарајево 

1969 

22.1 

5. 
Peterson Alva 
 

Entomological 
techniques. Hpw to 
Work with Insects 

Edwards Brothers, 
INC, Michigan 

1959 

 6. 
Foster, G., D., Taylor, S., C.  
 

From virus isolation 
to transgenic 
resistance 

CRC Press  LLC. 1998 

 7. 

Vidhyasekaran, P.  
 

Handbook of 
molecular 
technologies in crop 
disease management 

Haworth Press, Inc 2006 

 8. 

Крстиќ, Бранка, Тошиќ, М.  
 

Билјни вируси, неке 
особине и 
дијагностика – 
практикум 

Универзитет у 
Београду, 
Пољопривредни 
факултет 

1994 

 9. Kiraly Z., Klement, Z., 
Solymosy, F., Voros, J. 

Methods in plant 
pathology 

Academia Kiado, 
Budapest 

1970 

 10. Dhingra, O., D., Sinclair, J., B. Basic plant pathology 
methods 

CRC Press, Boca 
Raton, Florida 

1985 

 11. 

Rajnberg, S.A. Metodika i tehnika 
naucnog rada 

Medicinsko izdavacko 
preduzece 
“Medicinska knjiga”, 
Beograd 

1948 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

22. 

22.2 

1. 

Стручни списанија и 
публикации од областа на 
entomologija, 
fitopatologija, 
herbologija, 
fitofarmacija i 
za{titata na rastenijata  

Za{tita na rastenija, 
Biqna za{tita, Za{tita 
biqa, Biqni lekar, 
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 БИОМЕТРИКА 
2. Код  
3. Студиска програма ФИТОМЕДИЦИНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Соња Ивановска 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Предзнаења од генетика, статистика и селекција на 
растенијата. 
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со теоријата и принципите на биометриката и 
нејзината примена во земјоделството. Стекнување основни знаења за дизајнирање, изведување, анализа и 
интерпретација на резултатите од експерименти. 

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед во земјоделските истражувања. Принципи на експериментален 
дизајн. Поставување полски опити. Избор на локација. Тестирање на почва. Основни претпоставки при 
поставувањето експерименти. Типови на променливи. Примерок и популација. Дистрибуција на 
фреквенции. Описна статистика. Нормална дистрибуција, t-дистрибуција и интервали на значајност. 
Пристапи за елиминирање на неконтролираната грешка. Тестирање на хипотеза. Експерименти со еден 
фактор. Експерименти со два фактора. Експерименти со три или повеќе фактори. Анализа на податоци од 
серија експерименти. Споредба на две независни средни вредности. Споредба на средна вредност на 
третмани. Анализа на експерименти низ временски период. Анализа на варијанса. Компоненти на 
варијансата. Коваријанса. Регресија. Корелација. Path коефициент. Анализа на резултати од полски опити. 
Преглед и анализа на научни резултати од литература. Проверка на претпоставки и трансформација на 
податоци. Недостаток на вредности и нецелосни блокови. Презентација на резултати од истражувања. 

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 4 EKTС x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположливото време 60+15+45= 120 часови (3+1)   

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Најчевска Ц. 
 

Експериментална 
статистика 
применета во 
земјоделските И 
биолошките 
истражувања 

Книгоиздателство 
БОНА, Скопје 

2002 

2. Clewer, A. G. and Scarisbrick, 
D. H. 

Practical Statistics 
and Experimental 
Design for Plant and 
Crop Science 

John Wiley and Sons, 
New York. 
 

2001 

3. Gomez, K.A. and Gomez, A.A. 
Statistical Procedures 
for Agricultural 
Research 

John Wiley and Sons, 
NY. 
 

1984 

4. Kang, M.S. 
Quantitative 
Genetics, Genomics 
and Plant Breeding 

CABI Publishing, 
Baton Rouge 

2002 

22.1 

5. Falconer, D. S. and Т. Mackay 
Introduction to 
Quantitative 
Genetics. 

Longman Inc. New 
York 

1996 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. Roger G. Petersen. 

Agricultural Field 
Experiments (Books 
in Soils, Plants, and 
the Environment). 

CRC Press 1994 

2. Lynch, M.L. and Walsh. B. Genetics and Analysis 
of Quantitative Traits 

Sinauer Associates, 
Inc. Massachusetts, 
U.S.A. 

1998 

3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет АГРОЕКОЛОГИЈА 
2. Код  
3. Студиска програма ФИТОМЕДИЦИНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 2 

8. Наставник ДОЦ. Д-Р ЗВОНКО ПАЦАНОСКИ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Предзнаења од  екологија, ботаника, педологија, 
агрометеорологија со климатологија Пристап до интернет и до 
стручно-научни списанија 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Воведување на студентите во теоретски и практични 
познавања на основните  услови за одгледување на растениајата и мерките за создавање погодни услови за 
пораст и развиток на растенијата. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Вовед. Дефиниција на екологијата како научна дисциплина и предмет на пручувањето. Поделба на 
екологијата како научна дисциплина. Земјоделски производен простор. Елементи на земјоделскиот 
производен простор. 
Агроекосистем, поим и дефиниција. Функционални компоненти на агроекосистемите. поделба на 
екосистемите. Општи законитости во односите помеѓу факторите на надворешната средина и растенијата. 
Еколошки фактори и нивната поделба. Климатски фактори: топлина, сончева радијација, вода и воздух. 
Земјоделска оцнка на климата. Почвата како еколошки фактор. Влијание на еколошките процеси во 
земјоделството врз агроекосистемите Човекот и културното растение како биотички фактор. Поим за 
станиште. Бонитирање на стаништето. Земјоделски системи. Земјоделска фитоценологија 

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 2 EKTС x 30 часови = 60 часови 
14. Распределба на расположливото време 30+30= 60 часови (2+0) 

15.1 Предавања – теоретска настава 30 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

0  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 5 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 20 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 
Литература 

Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Стојановиќ,М. 
 Агроекологија 

Пољопривредни 
факултет, Београд 1994 

2. Лозановски, Р. Агроекологија  1987 

3. Оторенец, С. Агрометеорологија 
Научна књига, 
Београд 

1991 

4. Молнар, И. Агроекологија  1995 

22.1 

5.     

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ЗРНЕСТИ ЖИТНИ КУЛТУРИ 
2. Код  
3. Студиска програма ФИТОМЕДИЦИНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 2 

8. Наставник Проф. д-р Гоце Василевски 

9. Предуслови за запишување на предметот Базични предзнаења од: ботаника, агроекологија, физиологија 
на растенијата, агротехника, растително производство. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Распознавање на видовите култивирани житни и 
алтернативни растениа.Можности за избор на видовите и сортите на култивираните растенија за повисока 
адаптација во одредени почвено-климатски услови на реонот.Можностите за избор на најпогодна 
производна технологија за секоја култура.Навремена и ефектна примена на агротехничките мерки за 
искористување на генетскиот и производниот потенцијал на видовите и сортите во одредени почвено-
климатски услови.Воведување на добрата земјоделска практика, инженеринг, следење и контрола на 
производството. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Вовед: Поделба на култивираните растенија. Основни карактеристики на житата, историски развој, значење 
и распространетост во светот и регионот, употребна вредност.Житни култури: Видови житни растенија за 
производство на брашно, леб и печива. Стопанско значење, заеднички карактеристики, распространетост. 
Одделно за секој вид: пченица, јачмен, ΄рж, тритикале, пченка, ориз, сирак, просо се изучува: стопанското 
значење, потеклото, морфолошките и биолошките карактеристики, агротехника и системи на производство.  
Добра земјоделска практика.   

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 2 EKTС x 30 часови = 60 часови 
14. Распределба на расположливото време 30+30= 60 часови (2+0) 

15.1 Предавања – теоретска настава 30 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

0  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 5 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 20 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Гоце Василевски  
 

Зрнести и 
клубенести култури 

eXpressive graphics-
Скопје 

2004 
 

2. Гоце Василевски 
Зрнести и 
клубенести култури 
(Практикум) 

Печатница Гоце 
Делчев 1994 

3.     

4.     

22.1 

5.     

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет РАСТЕНИЈА ЗА ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО 
2. Код  
3. Студиска програма ФИТОМЕДИЦИНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 2 

8. Наставник проф. д-р Татјана Прентовиќ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. 
Положен предмет од листа 1  
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите ќе стекнат знаења за фуражните и тревните 
видови, нивната систематика, стопанско значење, биологија, екологија, комплексот на агротехнички мерки 
за нивно подигање. Стекнување основни вештини за систематска поделба и  познавање на морфологијата 
на фуражните видови, семето кое тие го продуцираат и нивните фази на развиток.   
Стекнување знаења за тревниците, нивното значење, подигање и негување.  

11. 

Содржина на предметната програма: Значење на фуражното производство и поделба. Едногодишни 
мешункасти култури. Едногодишни житни култури. Едногодишни од други фамилии. Повеќегодишни 
мешункасти култури. Повеќегодишни класасти треви. Тревници, значење и поделба. Сеани и специјални 
тревници. Природни тревници. Тревен состав кај природните тревници. Конзервирање на добиточна храна, 
сено, силажа, сенажа. Залено сочен конвеер. 

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 2 EKTС x 30 часови = 60 часови 
14. Распределба на расположливото време 30+30= 60 часови (2+0) 

15.1 Предавања – теоретска настава 30 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

0  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 5 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 20 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Ивановски,П.  Фуражно 
производство 

 2000 

2. Ивановски,П. Со 
соработници 

Практикум по 
поледелство со 
фуражно 
производство 

 1993 

3. Мисковиц,Б Крмно билје 
Научна кнјига, 
Београд 1986 

4. Сенија Алибеговиц - Грбиц 

Унапредјенје 
производнје крме 
на природним 
травнјацима 

 2005 

22.1 

5.     

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

1. Наслов на наставниот предмет ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАСЛО, 
ШЕЌЕР и АЛКАЛОИДИ 

2. Код  
3. Студиска програма ФИТОМЕДИЦИНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

2 

8. Наставник Проф. д-р Зоран Димов 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Студентот(ите) треба да има(ат) предзнаења од:  Ботаника, 
Физиологија на растенијата, Исхрана на растенијата, Општо 
поледелство и Агрометеорологија со климатологија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот треба да овозможи стекнување на знаење за 
стопанското значење, морфолошките и биолошките својства, систематиката на видот, природните услови за 
производство, агротехниката што треба да се примени, времето и начинот на сеидба, мерките на нега и 
времето и начинот на прибирање на поважните маслодајни, културите за добивање на шеќер и културите 
кои содржат алкалоиди. 

11. 

Содржина на предметната програма: Стопанско значење, застапеноста културите за добивање на масло, 
шеќер  и алкалоиди во светот и кај нас; 
- СОНЧОГЛЕД - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање, 
квалитетни својства на памучно влакно; 
- МАСЛОДАЈНА РЕПКА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни 
услови за производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на 
прибирање, квалитетни својства на влакното од конопот; 
- МАСЛОДАЈНА ПАЛМА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни 
услови за производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на 
прибирање; 
- СУСАМ - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- КИКИРИКИ - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови за 
производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање; 
- ШЕЌЕРНА РЕПА - стопанското значење, морфолошки и биолошки својства, систематика, природни услови 
за производство, агротехника, време и начин на сеидба, мерки на нега, време и начин на прибирање 
- РАСТЕНИЈА КОИ СОДРЖАТ АКЛАЛОИДИ 
  Поважни претставници од фамилиите: 
  Апиацеае; Лилиацеае, Папаверацеае, Соланацеае. 

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 2 EKTС x 30 часови = 180 часови 
14. Распределба на расположливото време 30+30 = 60 часови (2+0) 

15.1 Предавања – теоретска настава 30 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

0  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 5 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 20 часови 



 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Марија Вратариц & сор  Сунцокрет  2004 

2. K. Orlovius 
Fertilizing for high 
yield and quality of 
oilseed rape 

International potash 
Institute, Basel, 
Switzerland 

2004 

3. Група автори Шеќерна репа  1992 

4. Јан Кисгеци, Славица 
Лелациц, Дамир Беатовиц 

Лековито, 
ароматицно и 
зацинско билје 

Полјопривредни 
Факултет, Београд 
 

2009 

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН И СЕМЕ 
2. Код  
3. Студиска програма ФИТОМЕДИЦИНА 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 2 

8. Наставник  Проф. д-р Златко Арсов 

9. Предуслови за запишување на предметот Завршени додипломски студии (се препорачува од областа на 
природните науки) 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Стручност во технологиите на: производство на тутунски 
расад, производство на тутун на нива, сушење на тутунотдо оценка на тутунот. Стекнување вештини во 
процесот на апробација на тутунските насади и производство и доработка на тутунско семе. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Поделба на тутунот во светот. 
Развиток на тутунот во вегетативниот циклус 
Однос на тутунот кон почвените и климатските услови  
Основна обработка на почвата и зголемување плодноста на почвата 
Технологија на производство на тутунски расад. 
Технологија на производство на тутун на нива. 
Берби кај тутунот.   
Селекција на тутун. 
Производството на тутунско семе. 
Квалитетни војства на тутунското семе, чување. 
Технологија на сушење на тутун. 
Домашна манипулација на тутун. 
Мерила за оценка и откуп на тутун. 

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 2 EKTС x 30 часови = 60 часови 
14. Распределба на расположливото време 30+30 = 60 часови (2+0) 

15.1 Предавања – теоретска настава 30 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

0  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 5 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 20 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови  бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  бодови 

17. 

17.3 Активност и учество  бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. К.Наумоски, С.Карајанков, 
Д.Боцески, Б.Ачкоски 

 Современо 
производство на 
тутун 

 1977 

2. П. Ламбро,М.Узуноски Производство на 
тутун 

 1966 

3. С. Карајанков, З. Арсов, Р. 
Кабранова 

Производство на 
тутун-практикум 

 2007 

4. Hawks N.S Collins K.W. Начела производње 
вирџиниског духана CERES, Загреб 1994 

22.1 

5. Р. Горник Облагородување на 
тутунот  1973 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. Д. Боцески Манипулација на 
тутунот 

Наша книга , Скопје 1986 

2. Ј.Мицковски Болести на тутунот Стопански весник, 
Скопје 

1984 

3. В. Димеска Хербологија на 
тутунот 

ЈНУ Институт за 
тутун -Прилеп 2008 

4. Ј. Мицковски 
Тутунот во 
Република 
Македонија 

Друштво за наука и 
уметност, Прилеп 

2004 

5.  
Национална сортна 
листа на Република 
Македонија 

МЗШВ на РМ, Скопје 2008 

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ЛОЗАРСТВО-ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  
3. Студиска програма ФИТОМЕДИЦИНА  

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 2 

8. Наставник Проф. д-р Звонимир Божиновиќ 
9. Предуслови за запишување на предметот / 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Воведување Предметот ги запознава студентите со подигнување и одгледување на лозови насади. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед и значење на лозарството. Потекло и распространетост на виновата лоза. Лозарството во Р.М.  
Застапеност по реони и виногорја. Вегетативни органи кај виновата лоза. Генеративни органи кај виновата 
лоза Фенофази од развојот на виновата лоза. Производство на лозов посадочен материјал. Подигнување на 
нови лозови насади. Одгледување на новите лозови насади. Резидба на виновата лоза, начини и системи. 
Берба и чување на грозје. Застапени лозови подлоги во Р. Македонија. Застапени сорти за производство на 
бели вина. Застапени сорти за производство на обоени вина. Застапени сорти за производство на трпезно и 
бессемено грозје. Производство на сушено грозје.    

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 2 EKTС x 30 часови = 150 часови 
14. Распределба на расположливото време 30+30 = 60 часови (2+0) 

15.1 Предавања – теоретска настава 30 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

0  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 5 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 20 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. П. Христов. Општо Лозарство   

2. З. Божиновиќ. Ампелографија. Академик Скопје. 1996. 
3. Лазар Аврамов, Виноградарство,  Белград, 1991 

4. Драгослав Цветковиќ Виноградарство,  Прокупље, 
2003 

22.1 

5. P.Cindric, Sorte vinove loze.  III izdanje, N. 
Sad, 2000. 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ОВОШТАРСТВО-ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  
3. Студиска програма ФИТОМЕДИЦИНА  

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 2 

8. Наставник  Проф. д-р Марјан Кипријановски 

9. Предуслови за запишување на предметот ПРЕДЗНАЕЊА ОД ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ АГРОНОМСКИ 
ДИСЦИПЛИНИ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА КУРСОТ СТУДЕНТОТ ЌЕ СЕ СТЕКНЕ СО ЗНАЕЊА ЗА БИОЛОГИЈАТА И ЕКОЛОГИЈАТА 
НА ОВОШНИТЕ РАСТЕНИЈА, НАЧИНИТЕ НА ПОДИГАЊЕ И ОДГЛЕДУВАЊЕ НА  СОВРЕМЕНИ ОВОШНИ 
НАСАДИ КАКО И СПЕЦИФИЧНОСТИТЕ КАЈ ОДДЕЛНИТЕ ОВОШНИ КУЛТУРИ 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Биолошки основи на овошните растенија. Еколошки основи на овошните растенија. Размножување на 
овошните растенија и производство на овошен саден материјал. Планирање за подигање на овошни 
насади. Технологија на припрема на површината за подигање на насади. Технологија на подигање на 
овошни насади. Примена на помотехнички мерки во овошни насади. Системи за одгледување на овошни 
насади. Примена на агротехнички мерки во овошни насади. Берба и чување на овошјето. Специфичности 
при подигањето и одгледувањето на насади од пооделни овошни кутури. Сорти и подлоги од пооделно 
овошни култури. 

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 2 EKTС x 30 часови = 60 часови 
14. Распределба на расположливото време 30+30 = 60 часови (2+0)   

15.1 Предавања – теоретска настава 30 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), семинари, 
тимска  работа 

0  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 5 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 20 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 
Литература 

Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Кипријановски М., Арсов Т. Овоштарство, Интерна 
скрипта  2009. 

2. Колеќевски П., Ристевски 
Б., Кипријановски М 

Производство на 
овошен саден 
материјал. 

 2004 

3. Симовски К. Ристевски Б. Општо овоштарство Наша книга, Акопје 
1986 

4. Ристевски Б. 
Подигање и 
одгледување на 
овошни насади. 

БИГГОС 1995, 
Скопје 

22.1 

5. Станковиќ Д. Јовановиќ М. Општо воќарство Научна књига. Београд. 
1990 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. Булатовиќ С. Савремено воќарство   

2. 
Кипријановски М. Помотехнички мерки во 

јаболкови насади.  
 

 2004. 

3. Кипријановски М. 
Интродукција на нови 
технологии и сорти во 
јаболкови насади. 

 2004. 

4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет СПЕЦИЈАЛНО ГРАДИНАРСТВО-ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  
3. Студиска програма ФИТОМЕДИЦИНА  

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / II семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

2 

8. Наставник Проф. д-р Ѓорѓи Мартиновски 

9. Предуслови за запишување на предметот Предзнаења од Ботаника, Генетика, Физиологија на растенија, 
Градинарство,  Општо поледелство. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на овој предмет е да се зголемат познавањата за градинарските видови, нивната застапеност и 
значење за растителното  производството. Се дава преглед на поголем број популации кои сеуште се 
произведуваат. 
По успешно завршување на предметот, студентот се стекнува со следниве компетенции: 
Да се оспособи да ги препознае и примени најсоодветните  методи и техники;  
Да може успешно да реши современи проблеми поврзани со поставените задачи, врз основа на познавањата 
и податоци од соодветни области  и нивната  анализа; 
Да спроведе  соодветно и ефикасно  извршување на  процесите, и 
Да расправа за опциите за успешно водење на процесите на разни рамништа. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Предметот ги содржи следниве теми: 
Значење на градинарството 
Запознавање со градинарските видови (морфолошки каратеристики и потреби) 
Позначајни популации од градинарските видови 
Особености на градинарското производство 
Современ пристап во градинарското производство (Релевантни стандарди, техники упатства и протоколи за 
интегрално производство на зеленчук) 

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 2 EKTС x 30 часови = 60 часови 
14. Распределба на расположливото време 30+30 = 60 часови (2+0) 

15.1 Предавања – теоретска настава 30 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

0  
часови 

16.1 Проектни задачи 5 часови 
16.2 Самостојни задачи 5 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 20 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 18. Критериуми за оценување 

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

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. 
, Земјоделски институт – 
Скопје 
 

Колекционирање и 
проучување на 
зеленчуците и на 
ситно овошје во 
Македонија, 

 1974 

2. Gjurovka M., Marković V.,  Povrtarstvo - 
Praktikum, Univerzitet Novi Sad 1992, 

3.     

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТУДИСКА ПРОГРАМА 
 

МЕХАНИЗАЦИЈА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МОТОРИ И ТРАКТОРИ 
2. Код  

3. Студиска програма МЕХАНИЗАЦИЈА  
МОДУЛ: МЕХАНИЗАЦИЈА НА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 6 

8. Наставник  Проф. д-р Драги Таневски 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Претходни општи предзнаења од механизација, основи на 
земјоделска техника од додипломски студии, физика, мотори, 
трактори 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Задача и цел на наставата е да ги запознае студентите со техничките и експлоатационите карактеристики на 
моторите и тракторите кои се применуваат во земјоделското производство и да се оспособат за решавање 
на конкретните проблеми од обласата на моторите и тракторите со кои се среќаваат во праксата 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Конструкција и основни поими кај моторите со внатрешно согорување.Принцип на работа на моторите со 
внатрешно согорување.Теоретски  циклуси кај моторите со внатрешно согорување.Реални (индикаторски ) 
циклуси. Параметри на моторите ( индикаторски и ефективни ). Карактеристики на моторите со  внатрешно 
согорување. Кинематика и динамика на моторниот механизам.Основни  делови на моторите со внатрешно 
согорување.Систем за доведување и пречистување на воздухот.Систем за напојување на моторот  со 
гориво.Систем за гориво и создавање смеса кај дизел моторите.Систем за гориво и создавање на смеса кај 
ото моторите.Систем за ладење на моторот.Систем за подмачкување на моторот.Систем за стартување на 
моторот.Електричен систем.Загадување на човековата околина од емисијата на продуктите од 
согорувањето.Општо за тракторите како моторни возила.Теорија на движењето на тракторот.Сили кои 
дејствуваат на тракторот.Влечни својства на тракторот.Преносен механизам - трансмисија.Преден мост и 
механизам за движење кај тракторите со тркала.Систем за управување кај тракторите со тркала.Заден мост , 
механизам за движење и механизам за управување кај тракторите гасеничари.Систем за сопирање.Додатни 
уреди на тракторот.Тенденција во  развитокот на тракторте.Испитување на тракторите. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 18. Критериуми за оценување 

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

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Таневски Д.  
Мотори со 
внатрешно 
согорување 

Просветно дело.                    Скопје,2000. 

2. Таневски Д.  Трактори. Просветно дело Скопје,1999. 
3.     

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МЕХАНИЗАЦИЈА - ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  

3. Студиска програма МЕХАНИЗАЦИЈА  
МОДУЛ: МЕХАНИЗАЦИЈА НА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 6 

8. Наставник Доц. д-р Иле Цанев 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Претходни општи предзнаења од механизација, основи на 
земјоделска техника од додипломски студии, физика, мотори, 
трактори, технологиите на одгледување на одделни 
земјоделски култури 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
       Непосредна задача и цел на овој предмет е да студентите се запознаат со сите машини и опрема кои се 
користат во производната технологија во земјоделското  производство. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Машини и орудија за обработка на почвата.Машини за ѓубрење.Машини за сеидба,садење и 
расадување.Машини за заштита на растенијата.Машини и уреди за наводнување. Машини за прибирање на 
фуражните растенија. Машини за жетва и вршидба. Машини за берба на пченка. Машини за 
чистење,сортирање и сушење на зрното. Машини за вадење на шеќерна репа. Машини за берба на 
влакнодавни култури. Машини за берба и нижење на тутун. Транспортни сретства во земјоделството. 
Машини за дренажа на почвата.Машини за формирање на гредички (леи).Машини за сеидба во затворен 
простор.Машини за садење расад.Машини за механичка заштита на растенијата.Машини и опрема за 
дезинфекција и соларизација на почвата. Машини за подготовка на супстрат.машини за мулчирање и 
поставување на пластични фолии.Машини за производство на посадочен материјал. Машини и орудија за 
вадење или берба на коренести,лукови и жбунести растенија.Методи и машини за берба на градинарски 
култури со плодови над почвата. Машини за берба. Специфичност  во припремата на погонските машини 
во лозаро-овоштарско производство. Погонски и приклучни машини за уредување и расчистување на 
земјиште и негова примена за подигнување  на долгогодишен  насад. Разни машини за мелиорирање . 
Машини за риголовање (избор ипримена на најсоодветна погонска машина и плуг риголер, време и начин на 
риголовање . Примена на подривачи  и разривачи за длабока обработка ). Машини за калемење , за вадење 
на садници и машини за садење на овошни лозови садници . Машини за меѓуредна основна обработка 
(плугови разривачи за плитка и длабока обработка , време и начин на  примена) .  Машини за меѓуредна 
дополнителна обработка (примена на разни видови култиватори). Машини и апарати за заштита на 
растенијата (Машини за течна  апликација на пестициди и запрашувачи ). Машини за ѓубрење (машини за 
растурање на тврдо и течно арско ѓубриво и машини за растурање на вештачко ѓубриво). Машини и опрема 
за наводнување во лозаро-овоштарско производство. Машини за берба на грозје и овошни плодови. Машини 
за резидба  Машини за манипулација на коскесто, јаболчесто и други видови на  овошје .Машини за 
преработка на грозје. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 



 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Давчев Ж. 

Механизација и 
опрема на лозаро-
овоштарско 
производство 

постојан учебник, 
Земјоделски 
факултет-Скопје 

1998 година 

2. Кукутанов Р., Цанев И., 
Механизација во 
градинарството и 
цвеќарството 

Земјоделски 
факултет во Штип 2009 година 

3. Кукутанов Р., Цанев И., 
Механизација во 
земјоделското 
производство 

Земјоделски 
факултет во Штип 2010 година 

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. Таневски Д.  
 

Механизација на 
поледелското 
производство 

Просветно дело. Скопје, 2002. 

2. 
Брчиќ и други :  Механизација рада 

у воќарству и 
виноградарству- 

Скрипта  Загреб 1984 
година. 

3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ТЕХНИКА 
2. Код  

3. Студиска програма МЕХАНИЗАЦИЈА  
МОДУЛ: МЕХАНИЗАЦИЈА НА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Живко Давчев 

9. Предуслови за запишување на предметот 

Претходни општи предзнаења од механизација, основи на 
земјоделска техника од додипломски студии, физика, мотори, 
трактори, технологиите на одгледување на одделни 
земјоделски култури 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
       Непосредна задача и цел на овој предмет е да студентите се запознаат со експлоатационите 
карактеристики, правилното нивно агрегаирање и користење на машините и опремата кои се користат во 
различни производствени технологии во земјоделското  производство. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
       Основни експлоатациони својства на тракторите. Ефективна моќ. Основни форми на практичната 
реализација на енергетскиот потенцијал . Пресметување на различни загуби на енергијата . Биланс на 
моќноста на тракторот.  Анализа на динамиката  на основните експлоатациони параметри на тракторите.  
Принципи за избор на тракторот во земјоделското стопанство. Аспекти од примената на агрегатирање на 
машино-тракторскиот парк во растителното производство. Определување на влечениот потенцијал на 
агрегатот со испитување на терен во определени работни процеси , припрема на парцелата, припрема на 
агрегатот, припрема на справи и инструменти за работа . Составување на машино -тракторски агрегати . 
Мерење на сите парам,етри на агрегатот, работна брзина , зафат, длабочина на работна производност , 
моментален отпор, специфичен отпор, вкупен работен отпор и друго. 
 Експлоатациони карактеристики на машините кои поединачно се употребуваат во земјоделските работни 
процеси (сеидба, заштита, ѓубрење ,наводнување, прибирање на реколта , манипулација со плодови 
,преработка и доработка на различни земјоделски производи. Оптимална структура на машино -
тракторскиот парк, избор на на јадекватна  механизација, нормирање на работните процеси пресметка на 
трошоците од примена на машините. Преглед , проценка на машино-тракторскиот парк со превземање на 
мерки за правилно одржување и искористување. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 



 

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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Давчев Ж. 
Експлоатација на 
земјоделската 
техника 

постојан учебник, 
ФЗНХ-Скопје 

2007 година 

2.     
3.     

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МАШИНИ И ОПРЕМА ВО СТОЧАРСТВОТО 
2. Код  

3. Студиска програма МЕХАНИЗАЦИЈА  
МОДУЛ: МЕХАНИЗАЦИЈА НА СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО  

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник  Проф. д-р Драги Таневски 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од механизација, основи на 
земјоделска техника од додипломски студии,  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Задача и цел на предметот е студентите да се запознаат со технолошките решенија на современите објекти 
во сточарското производство, како и со опремата, машините,уредите,апаратите и постројките, кои се 
користат во тоа производство,со цел да идните стручни лица бидат оспособени за користење на објектите и 
опремата 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Машини и опрема за снабдување на фармите со вода и напојување на домашните животни.Електрична 
ограда во говедарството.Вентилација и  затоплување на сточарските фарми.Комплексна механизација на 
фармите за производство на млеко и месо во говедарството.Автоматизација на процесите при машинското 
молзење.Автоматизациони информациони системи во говедарството.Комплексна механизација во 
свињарскиите фарми.Автоматски системи за хранење на свињите со компјутер.Комплексна механизација во 
живинарските фарми.Механизирани работи во овчарството. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Таневски Д.  
 

Механизација на 
сточарското 
производство 

Земјоделски 
факултет-Скопје Скопје ,1999. 

2. Таневски Д. :  
 

Практикум по 
механизација на 
сточарското 
производство. 

Земјоделски 
факултет-Скопје Скопје,1995 

3.     

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МАШИНИ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТОЧНА ХРАНА 
2. Код  

3. Студиска програма МЕХАНИЗАЦИЈА  
МОДУЛ: МЕХАНИЗАЦИЈА НА СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Драги Таневски 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од механизација, основи на земјоделска техника  

10. Цели на предметната програма (компетенции):Цел на предметот е запознавање на студентите со техниката за подготовка на 
кабаста сточна храна, правилниот избот на линија машини во зависност од видот на храната која се подготвува. 

11. 

Содржина на предметната програма:Машини, уреди и опрема за подготовка на сено. Теорија на работата на уредот за 
доведување на материјалот. Теорија на работата на греблата.Досушување на сеното во сушарници. Машини и опрема за подготовка на 
зелена сточна храна и силажа. Теорија на работа на силажниот комбајн.Силирање на сточната храна и типови на објекти за силирање. 
Машини и уреди за подготовка на концентрирана сточна храна.Фабрики за сточна храна. Машини и уреди за подготовка на корено-
клубенеста сточна храна. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 
17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 22.1 

1. Таневски Д.  
 

Механизација за 
подготовка на сточна 
храна 

/ Скопје ,2010 

Дополнителна литература 

22. 

22.2 Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет АВТОМАТИЗАЦИЈА ВО СТОЧАРСТВОТО 
2. Код  

3. Студиска програма МЕХАНИЗАЦИЈА  
МОДУЛ: МЕХАНИЗАЦИЈА НА СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 6 

8. Наставник  Проф. д-р Живко Давчев 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од механизација, основи на 
земјоделска техника од додипломски студии 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на овој предмет е да студентите и стручните лица се стекнат со основни познавање за 
автоматизирање на работните процеси во сточарското производство, правилно и квалитетно производство 

11. 

Содржина на предметната програма: 
         Вовед. Принцип на делување на системите за автоматско регулирање и управување . Динамички 
карактеристики на средствата за автоматска регулација. Елементи и системи за автоматизација, автоматски 
регулатори, нивна поделба кај МВС, тракторите и останати погонски машини и процесна техника.  Основи на 
автоматизација на погонските машини. Автоматизација на производствените процеси при обработката на 
почвата, сеидбата и меѓуредната обработка .Автоматизација на машините во производствени процеси  кај 
лозовите и овошните насади, и  поледелското производство. Автоматизација на производните процеси при 
прибирање на земјоделските култури. Автоматизација на стационарните процеси во земјоделството. 
Автоматизација на производните процеси во сточарството и живинарството. Основни поими на системот за 
програмирано управување и автоматска контрола . Одржување на опремета на автоматските системи. 

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 (4+2) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 70 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Ненад Јаничиевич   
 

Аутоматизација 
система 

 Београд 1976 
година 

2. Живко Давчев 

Автоматизација на 
земјоделска 
техника-интерна 
скрипта 

 Скопје, 2012 
година 

3.     

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА-ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕХАНИЗАЦИЈА  
МОДУЛ: МЕХАНИЗАЦИЈА НА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, 
МЕХАНИЗАЦИЈА НА СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО  

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 5 

8. Наставник Доц. д-р Иле Цанев 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од механизација, основи на 
земјоделска техника од додипломски студии 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Изучување на материја што ја опфаќа процесната техника која се применува во производната технологија 
при преработка на одредена суровина од анимално и растително потекло. 
Стекнување основни вештини за  познавање на основните правила и законитости при користењето на 
процесната техника, ракување и одржување на истата, правилна примена во техничко технолошките 
процеси при различни производни технологии. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Општ осврт на процесната техника при преработка на суровината од анимално и ратително производство 
Вид и влијание на материјалот при изработка на различни делови и машини врз квалитетот и безбедноста 
на преработките од анимално и растително потекло. 
Машини и опрема за молзење, припрема, ракување, регулација. Опрема за манипулација на млекото 
Машини и опрема во припрема и преработка на месо во месни производи.  
Линија машини во кланичка индустрија за преработка на живинско месо. Линија машини за манипулација на 
живини јајца. 
Линија машини во кланичка индустрија за манипулација и преработка на месо од ситен и крупен добиток. 
Проучување на различни видови сушари за сушење на месни производи. 
Ладилна опрема за чување на производи и преработки од анимално и растително потекло. 
Енергетски биланс на процесната техника на преработка на суровини од анимално потекло. 
Автоматизација и полуавтоматизација на работните процеси. Линија на машини за преработка на грозје. 
Линија на машини за преработка на овошје и зеленчук. Машини и опрема за калибрирање на плодови. 
Машини за селекционирање и сортирање. Машини и опрема за манипулација на пчелни производи. 
Машини и опрема за внатрешен и надворешен транспорт. Стандарди и нормативи за транспорт на 
прехрамбените производи од анимално потекло. 
Машини за етикетирање, амбалажирање, пакување и палетизирање на финалните производи. 
Проучување на стандарди за процесна техника по EU и OECD стандарди, EUROGAP и HACCAP стандарди 
Примена на законските прописи и нормативи на меѓународните стандарди за атест и хомологација. 
Експлоатациони карактеристики на линиите машини за преработка на суровините од анимално потекло  
Сервис одржување и ремонт на процесната техника. 

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 5 EKTС x 30 часови = 150 часови 
14. Распределба на расположливото време 60+15+75 = 150 часови (4+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 10 часови 



 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 
16.3 Домашно учење 55 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Цанев И., Давчев Ж., Процесна техника Скрипта 2012 година 

2.     
3.     

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МАШИНИ ЗА КОМБАЈНИРАЊЕ-ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  

3. Студиска програма МЕХАНИЗАЦИЈА  
МОДУЛ: МЕХАНИЗАЦИЈА НА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

5 

8. Наставник Проф. д-р Драги Таневски 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од механизација, основи на земјоделска техника 
од додипломски студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции):Задача и цел на предметот е студентите да се запознаат со технолошкиот 
процес на работа на житниот комбајн, со неговите основни дилеви и нивна регулација во прибирањето на разни култури. 

11. 

Содржина на предметната програма:Конструкција на житниот комбајн. Погонски мотор. Систем за движење. Хидрауличен 
систем. Комбајни за работа на терен со наклон. Ракување и управување со комбајните. Комбајни за жетва на опитни парцели. Уред за 
индикација на загубите на зрно за време на жетвата. Подготовка на парцелите за жетва и работа со житниот комбајн. Загуби на зрно 
при жетвата. Комбајнирање на други култури со житниот комбајн. Конзервација и деконзервација на житните комбајни. Производители 
на житни комбајни во светот и нивни карактеристики. 

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 5 EKTС x 30 часови = 150 часови 
14. Распределба на расположливото време 60+15+75 = 150 часови (4+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 55 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов Издавач 

Година 
 22.1 

1. Таневски Д.   Житен комбајн Просветно дело Скопје,2002. 

Дополнителна литература 

22. 

22.2 Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 



 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ОДРЖУВАЊЕ И РЕМОНТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ТЕХНИКА 
2. Код  

3. Студиска програма МЕХАНИЗАЦИЈА  
МОДУЛ: МЕХАНИЗАЦИЈА НА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 5 

8. Наставник Проф. д-р Живко Давчев 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходни општи предзнаења од механизација, основи на 
земјоделска техника од додипломски студии 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање и изучување на современите системи во земјоделската техника, правилно нивно сервисирање 
и одржување со цел поквалитетна експлоатација и искористување 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Причини за промена на техничката состојба на земјоделската техника во текот на експлоатацијата.Општ 
модел на промената на техничката состојба на технички систем.Гранична состојба на земјоделската техника 
и нејзините елементи и критериуми за нивно одредување.Дефиниција за неисправност,отказ, надежност и 
расположливост на техничкиот систем.Елементи на погодноста за одржување на земјоделска механизација. 
Информационен систем за одржување.Показатели на надежноста на елементите     на системот и методи на 
нивно одредување. Одредување на надежноста на сложени системи.Влијанието на одржувањето врз 
надежноста, расположивоста и векот на траењето на техничкиот систем.Методи за откривање на слабите 
места во системот.Елементи на логистичката подршка на одржувањето - резервни делови, стручна 
литература, специјален алат, обука на кадри за одржување. 
Контрола и дијагностика на техничките системи и нивната улога во системот на одржувањето.Методи и 
уреди за контрола и дијагностика на моторот и наговите системи, трансмисијата, системот за управување и 
хидрауличните уреди на земјоделската механизација. Мобилни станици за дијагностика и нивна опременост. 
Чување на земјоделска механизација во период на сезонско неработење.Уреди и средства за конзервирање 
и деконзервирање. 
Критеруми за ремонтирање на земјоделска механизација. Технолошки процес при ремонтирање на 
тракторот и неговите агрегати. Уреди и инструменти за дефектажа на деловите.Специјални машини и уреди 
за ремонтирање.Контрола на квалитетотна ремонтираните трактори, мотори и опремата. 
Објекти за одржување и чување на земјоделска механизација. Пресметка на програмата за одржување, 
бројот на потребните работни места и бројот на извршителите во објекти  за превентивно и коректно 
одржување и ремонт во објекти за одржување од затворен и отворен тип. Специјализирани одделенија во 
рамките на објектот за одржување и нивна опременост со уреди, машини и специјален алат.Одредување на 
потребната количина електрична енергија, вода, комприниран воздух за објектот за одржување.Одредување 
на големината и видот на магацинскиот простор за резервни делови, масла, масти.Складирање на горивото 
во рамките на објектот за одржување. Греење, вентилација и одвод на издувни гасови и прочистување на 
отпадните течности од објектот за одржување. Мерки за хигиено-техничка 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 5 EKTС x 30 часови = 150 часови 
14. Распределба на расположливото време 60+15+75 = 150 часови (4+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 



 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 55 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Т. Давчев  
 

Техничка 
експлоатација на 
моторните возила - 
втор дел. Објекти 
за одржување на 
возила. 

Универзитет " Св. 
Кирил и Методиј" 

Скопје. 1982 
год. 

2. Т. Давчев.  
 

Надежност на 
техничките 
системи. 

Македонска 
организација за 
квалитет и 
стандардизација 

Скопје, 1992 
год. 

3. Т. Давчев   
 

Современи системи 
на бензиските 
мотори. 

Авто мото сојуз на 
Македонија. 

1996 год. 

4. Т. Давчев  
 

Системи за кочење 
на моторните 
возила - 
конструктивни 
решенија и 
контрола. 

Авто мото сојуз на 
Македонија. 2000 год. 

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ОПШТО ПОЛЕДЕЛСТВО 
2. Код  

3. Студиска програма МЕХАНИЗАЦИЈА  
МОДУЛ: МЕХАНИЗАЦИЈА НА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

5 

8. Наставник Проф. д-р Звонко Пацаноски  

9. Предуслови за запишување на предметот 
Претходни општи предзнаења од од  педологија, 
агрометеорологија со климатологија Пристап до интернет и до 
стручно-научни списанија 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):Воведување на студентите во теоретски и практични 
познавања на основните услови за одгледување на растениајата и мерките за создавање погодни услови за 
пораст и развиток на растенијата. 

11. 

Содржина на предметната програма:Дефиниција, цел и поделба на екологијата; Земјоделски производен 
просор Еколошки фактори; Светлина (сончева радијација) Топлина Воздух и вода Почвата како еколошки 
фактор (почвата како вегетациона средина) Биотички фактори Обработка на почвата; Основна обработка на 
почвата Дополнителна (површинска) обработка на почвата Системи на обработка на почвата Плодоред Семе 
и сеидба Основни карактеристики на плевелите Мерки за спречување на плевелите Спречување на 
плевелите во поледелски култури Спречувањена плевелите во градинарски култури  
Поим за семе; Пакување на семето Земање на мостри Испитување на чистота на семето Испитување на 
ртливоста на семето Определување на апсолутната маса на семето Определување на хектолитарската маса 
на семето Испитување на стакленост на семето Стопанска вредност на семето; Определување норма семе за 
сеидба Озими, озимо-пролетни и ранопролетни  плевели Доцнопролетни плевели Поликарпни плевели 

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 5 EKTС x 30 часови = 150 часови 
 

14. Распределба на расположливото време 60+15+75 = 150 часови (4+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 
 

часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 
 часови 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 
16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 55 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Шариќ, Т.  
 

Општо ратарство Пољопривредни 
факултет 

Сарајево, 
1983. 

2. Костов, Т.  
 

Општо поледелство 

Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј", 
Земјоделски 
факултет-Скопје 

Скопје, 2003 

3. Костов, Т.  
Општо поледелство 
со агроекологија 
(практикум), 

Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј"- 
Скопје 

Скопје, 1994 

4. Молнар, И. Општо ртарство, Пољопривредни 
факултет 

Нови Сад, 
1995 

22.1 

5. Михалиќ, В.  Опќа производња 
биља 

Школска књига, Загреб, 1976 

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     

22. 

22.2 

4.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ЛОЗАРСТВО-ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  

3. Студиска програма МЕХАНИЗАЦИЈА  
МОДУЛ: МЕХАНИЗАЦИЈА НА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

5 

8. Наставник Проф. д-р Звонимир Божиновиќ  
9. Предуслови за запишување на предметот / 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Воведување Предметот ги запознава студентите со подигнување и одгледување на лозови насади. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед и значење на лозарството. Потекло и распространетост на виновата лоза. Лозарството во Р.М.  
Застапеност по реони и виногорја. Вегетативни органи кај виновата лоза. Генеративни органи кај виновата 
лоза Фенофази од развојот на виновата лоза. Производство на лозов посадочен материјал. Подигнување на 
нови лозови насади. Одгледување на новите лозови насади. Резидба на виновата лоза, начини и системи. 
Берба и чување на грозје. Застапени лозови подлоги во Р. Македонија. Застапени сорти за производство на 
бели вина. Застапени сорти за производство на обоени вина. Застапени сорти за производство на трпезно и 
бессемено грозје. Производство на сушено грозје.    

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 5 EKTС x 30 часови = 150 часови 
14. Распределба на расположливото време 60+15+75 = 150 часови (4+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 55 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. П. Христов. Општо Лозарство   

2. З. Божиновиќ. Ампелографија. Академик Скопје. 1996. 
3. Лазар Аврамов, Виноградарство,  Белград, 1991 

4. Драгослав Цветковиќ Виноградарство,  Прокупље, 
2003 

22.1 

5. P.Cindric, Sorte vinove loze.  III izdanje, N. 
Sad, 2000. 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ОВОШТАРСТВО-ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 
2. Код  

3. Студиска програма МЕХАНИЗАЦИЈА  
МОДУЛ: МЕХАНИЗАЦИЈА НА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

5 

8. Наставник Проф. д-р Марјан Кипријановски 

9. Предуслови за запишување на предметот ПРЕДЗНАЕЊА ОД ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ АГРОНОМСКИ 
ДИСЦИПЛИНИ 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА КУРСОТ СТУДЕНТОТ ЌЕ СЕ СТЕКНЕ СО 
ЗНАЕЊА ЗА БИОЛОГИЈАТА И ЕКОЛОГИЈАТА НА ОВОШНИТЕ РАСТЕНИЈА, НАЧИНИТЕ НА ПОДИГАЊЕ И ОДГЛЕДУВАЊЕ НА  
СОВРЕМЕНИ ОВОШНИ НАСАДИ КАКО И СПЕЦИФИЧНОСТИТЕ КАЈ ОДДЕЛНИТЕ ОВОШНИ КУЛТУРИ 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Биолошки основи на овошните растенија. Еколошки основи на овошните растенија. Размножување на 
овошните растенија и производство на овошен саден материјал. Планирање за подигање на овошни насади. 
Технологија на припрема на површината за подигање на насади. Технологија на подигање на овошни 
насади. Примена на помотехнички мерки во овошни насади. Системи за одгледување на овошни насади. 
Примена на агротехнички мерки во овошни насади. Берба и чување на овошјето. Специфичности при 
подигањето и одгледувањето на насади од пооделни овошни кутури. Сорти и подлоги од пооделно овошни 
култури. 

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 5 EKTС x 30 часови = 150 часови 
14. Распределба на расположливото време 60+15+75 = 150 часови (4+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 55 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 



 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Кипријановски М., Арсов Т. Овоштарство, 
Интерна скрипта  2009. 

2. Колеќевски П., Ристевски 
Б., Кипријановски М 

Производство на 
овошен саден 
материјал. 

 2004 

3. Симовски К. Ристевски Б. Општо овоштарство Наша книга, Акопје 1986 

4. Ристевски Б. 
Подигање и 
одгледување на 
овошни насади. 

БИГГОС 1995, Скопје 

22.1 

5. Станковиќ Д. Јовановиќ М. Општо воќарство Научна књига. Београд. 1990 
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1. Булатовиќ С. Савремено 
воќарство 

  

2. 

Кипријановски М. Помотехнички 
мерки во јаболкови 
насади.  
 

 2004. 

3. Кипријановски М. 

Интродукција на 
нови технологии и 
сорти во јаболкови 
насади. 

 2004. 

4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИКА НА ПОЧВИ 
2. Код  

3. Студиска програма МЕХАНИЗАЦИЈА  
МОДУЛ: МЕХАНИЗАЦИЈА НА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

5 

8. Наставник  Проф. д-р Татјана Прентовиќ 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. 
Положен предмет од листа 1 Избрани поглавја од педологија 
(за студенти со 3 годишни додипломски студии). 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе стекнат знаења и вештини за составот и физичките својства на почвите  со посебен осврт за 
нивното значење при примена соодветни мерки и практики во земјоделското производство. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед: Почвата како дисперзен систем и средина за развој на растенијата. Механички состав на почвата. 
Секундарни глинени минерали. Основни физички својства на почвата (специфична и волумна густина на 
почвата, порозност на почвата). Специфична површина на почвата. Конзистенција и физичко-механички 
својства на почвата (тврдост, пластичност, лепливост, сврзаност, дробливост, бабрење и контракција). 
Структура на почвата. Образување на структурни агрегати. Порозност на структурните агрегати. 
Структурата како фактор за плодноста на почвата. Причини за разрушување на структурните агрегати. 
Мерки за подобрување на структурата. Вода во почвата. Воден режим во почвата. Мерење на почвената 
влага и начини на изразување на нејзините количества. Хидролошки константи. Форми на вода во почвата и 
нивната достапност за растенијата. Почва-вода-растение. Влошување на водниот режим на почвата. Мерки 
за подобрување на водниот режим на почвата. Физичка зрелост на почвата за обработка. Воден биланс на 
почвата. Почвен воздух: Воздушен режим на почвата. Движење на гасовите низ почвата. Капацитет на 
почвата за воздух. Воздушниот режим на почвата и растителното производство. Влошување на воздушниот 
режим во почвата. Мерки за подобрување на воздушниот режим на почвата. Наводнувањето и воздушниот 
режим на почвата. Воздушниот режим и биогеноста на почвата. Структурата на почвата и воздушниот 
режим. Топлотен режим на почвата: Температура на почвата. Зависност на топлотните услови на почвата од 
другите почвени својства. Однос меѓу водниот и топлотниот режим на почвата. Температурата на почвата 
во зимскиот период. Топлотниот режим на почвата и растението. Топлотниот режим на почвата и 
микробиолошката активност. Влијанието на агротехничките мерки врз топлотниот режим на почвата. 
Наводнувањето и температурата на почвата. Топлотен биланс на почвата. 

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 5 EKTС x 30 часови = 150 часови 
14. Распределба на расположливото време 60+15+75 = 150 часови (4+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 55 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 

17. 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 



 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1. Филиповски Ѓ.  Педологија четврто 
издание. 

Универзитет "Кирил 
и Методиј", Скопје. (1993) 

2. Вучиќ Н.  
Водни, ваздушни и 
топлотни режим 
земљишта 

Војвоѓанска 
Академија Наука и 
Уметности. Нови 
Сад. 

(1987) 

3.     

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ВО СТОЧАРСТВОТО 
2. Код  

3. Студиска програма МЕХАНИЗАЦИЈА  
МОДУЛ: МЕХАНИЗАЦИЈА НА СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

5 

8. Наставник Проф. д-р Драги Таневски  

9. Предуслови за запишување на предметот ПРЕДЗНАЕЊА ОД ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ АГРОНОМСКИ 
ДИСЦИПЛИНИ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
         Цел на предметот е запознавање на студентите со сите аспекти на транспортниот процес во 
сточарството. Функционалноста,чувањето на квалитетот на робата како товар и познавање на 
транспортните сретства и уреди 

11. 
Содржина на предметната програма: 
Дефинирање на транспортот, вид на транспорт и ефикасност на транспортниот систем. Основи на 
материјалот за транспорт. Амбалажа и пакување. Транспортни сретства и уреди. 

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 5 EKTС x 30 часови = 150 часови 
14. Распределба на расположливото време 60+15+75 = 150 часови (4+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 55 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 

22. 

22.1 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 



 

1. Новакович, Д., Џевич, М. Транспорт у 
пољопривреди 

Пољопривредни 
факултет, 

Београд,1999. 

2. Поткоњјак, В., Зоранович, 
М. 

Транспортна 
средства у 
пољопривреди, 

Пољопривредни 
факултет 

Нови 
Сад,1993. 

3. Маркович, Д. Транспорт у 
пољопривреди. 

Машински факултет, Белград,2000. 

4.     

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МАШИНИТЕ ВО СТОЧАРСТВОТО 
2. Код  

3. Студиска програма МЕХАНИЗАЦИЈА  
МОДУЛ: МЕХАНИЗАЦИЈА НА СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

5 

8. Наставник Проф. д-р Живко Давчев  

9. Предуслови за запишување на предметот ПРЕДЗНАЕЊА ОД ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ АГРОНОМСКИ 
ДИСЦИПЛИНИ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Задача и цел на предметот е студентите да се запознаат со експлоатационите карактеристики на 
современите објекти во сточарското производство, како на опремата, машините, уредите, апаратите и 
постројките, кои се користат во тоа производство,со цел да идните стручни лица бидат оспособени за 
користење на објектите и опремата. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Проучување на експлоатационите карактеристики на машините за уредување и припрема на земјоделските 
површини за сеидба на различни фуражни култури. Машини за прибирање на реколтата во сточарското 
проиузводство. Експлоатациони карактеристики на машини за припрема, миксање на зрнеста храна и 
припрема на различни видови на концентрати. Изучување на нивните експлоатациони карактеристики 
(косачки, сенопревртувачки, разни балирачки и различни транспортни средства. Изучување на 
експлоатационите карактеристики на машините и опремата применети во сточарските фарми. 
Експлоатациони карактеристики на машините за преработка и доработка на сточарските производи:месна 
индустрија, кланична индустрија, млечна индустрија и линија на машини за манипулација во живинарските 
фарми. Машини за пакување, етикетирање и амбалажирање на различни преработки од сточарското 
производство. Ладилна опрема. Транспортни средства, примена на различни стандарди при нивнито 
користење. 

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 5 EKTС x 30 часови = 150 часови 
14. Распределба на расположливото време 60+15+75 = 150 часови (4+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

30  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 55 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 бода до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 бода до 70 бода 7  (седум) (D) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Ж. Давчев, 
Експлоатација на 
земјоделска 
техника 

Факултет за 
земјоделски науки и 
храна 

Скопје 2007 
година, 

2. Ж. Давчев Експлоатација во 
сточарството 

интерна скрипта  

3.     

4.     

22.1 

5.     
Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

3. Студиска програма МЕХАНИЗАЦИЈА  
МОДУЛ: МЕХАНИЗАЦИЈА НА СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 

5 

8. Наставник Проф. д-р Ѓоко Буневски  

9. Предуслови за запишување на предметот ПРЕДЗНАЕЊА ОД ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ АГРОНОМСКИ 
ДИСЦИПЛИНИ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Знаења и вештини од современо добиточно производство од: говеда, коњи, овци, свињи и живина 

11. 

Содржина на предметната програма: 
1. Вовед во сточарското производство 
2. Биолошки својства на домашните животни 
3. Производни системи на домашните животни  
4. Млечни раси домашни животни 
5. Гојни раси домашни животни 
6. Автохтони раси домашните животни  
7. Технологија на млекопроизводство 
8. Молзење 
9. Системи на гоење на домашни животни 
10. Објекти за сместување 
11. Зоотехнички мерки 

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 5 EKTС x 30 часови = 150 часови 
14. Распределба на расположливото време 60+15+75 = 150 часови (4+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 55 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 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 

Литература 
Задолжителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 Издавач Година 
 

1. Трајковски Т., Буневски Ѓ.:  Говедарство 
(учебник), 

 Скопје, 2006. 

2. Буневски Ѓ.:  Практикум по 
говедарство, 

 Скопје, 2009. 

3. Трајковски Т., Буневски Ѓ.:),  Коњарство 
(учебник 

 Скопје, 2007. 

4. Џабирски В.:,  

Овчарство и 
козарство 
(авторизирани 
предавања) 

 Скопје, 2008. 

22.1 

5. Нешовски П.:  
 Свињарство,  Скопје 1988. 

Дополнителна литература 
Ред.  
број Автор Наслов 

 
Издавач 
 

Година 
 

1. Вуковиќ В. и БеличовскиС.:  
 

Свињарство,работн
и белешки 

Факултет за 
земјоделски науки и 
храна 

Скопје 2004. 
 

2. 
Коцевски Д.:  Живинарство, 

работни белешки, 
Факултет за 
земјоделски науки и 
храна, 

Скопје, 2008. 

3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет РАСТЕНИЈА ЗА ФУРАЖНО ПРОИЗВОСТВО 
2. Код  

3. Студиска програма 
МЕХАНИЗАЦИЈА  
МОДУЛ: МЕХАНИЗАЦИЈА НА СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 
МЕХАНИЗАЦИЈА НА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО  

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

 
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
 

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

6. Академска година/семестар I година  / I семестар 7.  Број на ЕКТС  
кредити 5 

8. Наставник Проф. д-р Татјана Прентовиќ  

9. Предуслови за запишување на предметот 
Диплома за завршени додипломски студии. 
Положен предмет од листа 1  
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе стекнат знаења за фуражните и тревните видови, нивната систематика, стопанско значење, 
биологија, екологија, комплексот на агротехнички мерки за нивно подигање. Стекнување основни вештини 
за систематска поделба и  познавање на морфологијата на фуражните видови, семето кое тие го 
продуцираат и нивните фази на развиток. Стекнување знаења за тревниците, нивното значење, подигање и 
негување.  

11. 

Содржина на предметната програма: 
Значење на фуражното производство и поделба. Едногодишни мешункасти култури. Едногодишни житни 
култури. Едногодишни од други фамилии. Повеќегодишни мешункасти култури. Повеќегодишни класасти 
треви. Тревници, значење и поделба. Сеани и специјални тревници. Природни тревници. Тревен состав кај 
природните тревници. Конзервирање на добиточна храна, сено, силажа, сенажа. Залено сочен конвеер. 

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 5 EKTС x 30 часови = 150 часови 
14. Распределба на расположливото време 60+15+75 = 150 часови (4+1) 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15. Форми на наставните  
активности 15.2 

 

Вежби (лабораториски,  
аудиториски, теренски), 
семинари, тимска  работа 

15  
часови 

16.1 Проектни задачи 10 часови 
16.2 Самостојни задачи 10 часови 16. Други форми на активности 

 
16.3 Домашно учење 55 часови 

Начин на оценување 
17.1 Тестови 60 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17. 

17.3 Активност и учество 20 бодови 
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) 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 
 
 
 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 
Литература 

Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач Година 
 

1.  Ивановски,П.  Фуражно 
производство  Скопје, 2000; 

2. Ивановски,П.Со 
соработници,  

Практикум по 
поледелство со 
фуражно 
производство, 

 Скопје, 1993; 

3. Miskovic,B.  Krmno bilje, Naucna knjiga, Beograd, 
1986;   

4. Senija Alibegovic - Grbic, 

Unapredjenje 
proizvodnje krme na 
prirodnim 
travnjacima 

 Sarajevo, 
2005. 

22.1 

5. Материјал од предавања и 
вежби. 

   

Дополнителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов 
 

Издавач 
 

Година 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

22. 

22.2 

6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


