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Наставно-научниот совет, на 41.седница, 
одржана на 12. 2. 2021 година, донесе 

 
СТАТУТАРНА ОДЛУКА  

за изменување и дополнување на Статутот 
на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во 

Скопје –Факултет за земјоделски науки и 
храна – Скопје  

 
Член 1 

Со оваа Одлука се врши изменување и 
дополнување во Статутот на Универзитетот 
,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје – Факултет за 
земјоделски науки и храна – Скопје, донесен на 
22. седница на Наставно-научниот совет 
одржана на 5.9.2019 година и дадена 
согласност на Универзитетскиот сенат 
(Универзитетски гласник бр. 450 од 15 
октомври 2019 година). 

 
Член 2 

Членот 48, став 1 се менува и гласи:  
Факултетското студентско собрание 

брои 10 претставници на студентите и 
претседател. 

 
Член 3 

Во членот 58, се додава нова алинеја 21, 
која гласи: 

 - Донесува одлуки за меѓународни 
проекти 

 
Член 4 

Член 70, став 5 се брише. 
 

Член 5 
Членот 73, став 1 се менува и гласи:  

 Деканатската управа е орган на управување 
на Факултетот и има 12 членови. 
 

Член 6 
Член 74, алинеја 5 се брише.  

 
Член 7 

Членот 78, став 2 се менува и гласи:  

За раководител на советот, деканот 
именува еден од продеканите или еден од 
членовите на советот за втор циклус студии. 

 
Член 8 

Членот 24 се менува и гласи:  
 

1. Институт за растително 
производство 

Катедри: 
- Катедра за специјално поледелство 
- Катедра за преработка на 

поледелски производи 
- Катедра за генетика и селекција 
- Катедра за градинарство и 

цвеќарство 
- Катедра за агрометеорологија. 

 
Лаборатории во Институтот: 
- Лабораторија за тутун и тутунски 

производи 
- Лабораторија за житни култури и 

преработки од житни култури 
- Лабораторија за индустриски 

култури 
- Лабораторија за фуражни култури 
- Лабораторија за градинарство и 

цвеќарство 
- Лабораторија за квалитет на житни 

култури 
- Лабораторија за молекуларна 

генетика и селекција на растенијата 
- Лабораторија за микроскопска 

генетика 
- Лабораторија за агрометеорологија  
- Лабораторија за култура на ткиво. 

 
2. Институт за овоштарство, лозарство 

и винарство 
Катедри: 
- Катедра за овоштарство 
- Катедра за лозарство и винарство. 

 
Лаборатории во Институтот:  
- Лабораторија за овоштарство 
- Лабораторија за лозарство 
- Лабораторија за винарство 
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- Лабораторија за оценување на 
овошје, грозје, вино и јаки алкохолни 
пијалаци. 

 
3.  Институт за анимална 

биотехнологија 
Катедри: 
- Катедра за сточарство 
- Катедра за здравје и благосостојба на 

животните 
- Катедра за исхрана и технологија на 

добиточна храна 
- Катедра за технологија на анимални 

производи 
- Катедра за биохемија и генетско 

инженерство. 
 
Лаборатории во Институтот: 
- Лабораторија за анатомија и 

физиологија на животните 
- Лабораторија за здравствена 

заштита и благосостојба на 
животните 

-  Лабораторија за овчарство и 
козарство 

- Лабораторија за говедарство и 
коњарство 

- Лабораторија за биохемија и 
молекуларна биологија 

- Лабораторија за ГМО 
- Лабораторија за анализа на храна за 

животни Л-01 
- Лабораторија за млеко и млечни 

производи Л-02 
- Лабораторија за месо и месни 

производи 
- Лабораторија за пчеларство 
- Лабораторија за контрола на пазарен 

квалитет на јајца. 
 
4. Институт за животна средина 
Катедри: 

- Катедра за почви 
- Катедра за води и заштита од ерозија 
- Катедра за екологија и заштита на 

животната средина 
 

- Катедра за агрохемија. 
 
Лаборатории во Институтот: 
- Лабораторија за анализа на почви и 

ѓубрива Л-04 
- Лабораторија за води, наводнување 

и фертиригација 
- Лабораторија за геоинформациски 

системи (GIS) и далечинско 
управување (RS) во земјоделството 

- Лабораторија за агрохемија. 
 
5.  Институт за агроекономика 
Катедри: 

- Катедра за агробизнис 
- Катедра за аграрна политика 
- Катедра за рурален развој. 
 
Лаборатории во Институтот: 
- Лабораторија за агроекономика и 

рурален развој. 
 
6. Институт за заштита на растенијата и 

земјоделска техника 
Катедри: 

- Катедра за фитопатологија 
- Катедра за ентомологија 
- Катедра за земјоделска техника 
- Катедра за општо поледелство. 
 
Лаборатории во Институтот: 
- Лабораторија за испитување на 

квалитет на семиња од земјоделски 
растенија Л-03 

-  Лабораторија за фитопатологија 
-  Лабораторија за ентомологија 
-  Лабораторија за земјоделска 

техника. 
 
7.  Институт за храна 
Катедри: 

- Катедра за квалитет и безбедност 
на храна 

- Катедра за преработка на овошје 
и зеленчук 

- Катедра за ботаника. 
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Лаборатории во Институтот: 
- Лабораторија за хемиска анализа 

на примарни земјоделски 
производи и нивни преработки 

- Лабораторија за определување на 
физичко-хемиски својства на 
пестицидни формулации 

- Лабораторија за микробиологија 
и микробиолошки опасности во 
храна 

- Лабораторија по ботаника и 
физиологија на растенија 

- Лабораторија за микроскопска 
ботаника 

- Лабораторија за систематика и 
молекуларна систематика на 
растенија 

- Лабораторија за контрола на 
свежо и преработено овошје и 
зеленчук. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

 
Член 9 

Оваа Статутарна одлука влегува во 
сила со денот на нејзиното објавување во 
Универзитетски гласник, а ќе се објави по 
добивањето на согласност од Сенатот на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје. 

 
Д е к а н 

Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ, с.р. 

 
 Врз основа на член 94, став 1, алинеја 1 
од Законот за високото образование (Службен 
весник на Република Македонија бр. 82/2018) и 
член 157, став 1, алинеја 8 од Статутот на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје (Универзитетски гласник бр. 425/2019), 
Универзитетскиот сенат, на 9. седница 
одржана нa 25.3.2021 година, ја донесе 
следнава 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност на Статутарна одлука за 
изменување и дополнување на Статутот на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 
– Факултет за земјоделски науки и храна – 

Скопје 
      

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на 

Статутарната одлука за изменување и 
дополнување на Статутот на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Факултет за 
земјоделски науки и храна – Скопје. 

 
Член 2 

 Одлуката стапува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во Универзи-
тетски гласник.  
 

Р е к т о р 
Проф. д-р Никола Јанкуловски, с.р. 

 
 


