
Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за 

задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми 

од првиот, вториот и третиот циклус на студии (“Службен весник на Република 

Македонија”, бр.25/2011 и бр.154/2011) 

 

 Предметните програми согласно членот 4 од Правилникот за задолжителните 

компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот циклус на 

студии се претставени во прилог бр.3 во продолжение на елаборатот. 

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

 
1. Наслов на наставниот предмет Математика 1 
2. Код 2FI100117  
3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 
Факултет за природни и технички науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година / семестар Прва година / 

прв семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
8 

8. Наставник Доцент д-р Билјана Златановска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Целта на предметната програма е да се надгради досегашното математичко 

знаење и да се изучат основите на виша математика.  
11. Содржина на предметната програма:  

1. Реални броеви: Аксиоматска дефиниција на реалните броеви, реална права, 

математичка индукција; 

2. Реални броеви: Ограничени множества, апсолутна вредност и растојание, 

интервали, околини, отворени и затворени множества; 

3. Матрици и детерминанти: Матрици; 

4. Матрици и детерминанти: Детерминанти, примена;  

4. Елементи од векторска алгебра: Вектори; 

5. Елементи од векторска алгебра: Скаларен, векторски и мешан производ; 

6. Основни поими од аналитичка геометрија во простор: Рамнина; 

7. Основни поими од аналитичка геометрија во простор: Права; 

8. Реални низи; 

9. Реална функција од една реална променлива: Основни поими, примери на 

функции и некои класи на функции; 

10. Реална функција од една реална променлива: Гранични вредности и 

непрекинатост; 

11. Извод на функција од една променлива и примена: Изводи и правила за нивно 

пресметување, основни правила во диференцијалното сметање и правило на 

Лопитал; 

12.  Извод на функција од една променлива и примена: Изводи и диференцијали од 

повисок ред, примена на изводи, шема за испитување на функции и скицирање на 

графици и Тејлорова формула  

12. Методи на учење: Предавања, лабараториски вежби, нумерички вежби, електронско 

учење, индивидуална работа, тимска работа, консултации 
13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часови = 240 часови 



14. Распределба на расположивото време Предавања  + вежби + консултации (3 + 2 + 

2) 

Предавања:  3 х 15 = 45     

Вежби: 2 х 15 = 30 

Друга форма на активности: 165 часови 

15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања- теоретска 

настава 
45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 60 часови 

16.3. Домашно учење 75 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа ( презентација: писмена и 

усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

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

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

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

завршен испит 
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 
20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Самоевалуација 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Б.Трпеновски, 

Н. Целакоски, 

Ѓ.Чупона 

 

Виша математика 

I-IV 

Просветно дело, 

Скопје 

1995 

 
2. 

М. Меркле Математичка 

анализа 

Рачунарски 

факултет, 

Београд 

2006 

 

3. 

Лидија 

Горачинова -

Илиева, Билјана 

Златановска, 

Скрипта со 

предавања и вежби 

по Математика 1 за 

студентите од прва 

Факултетот за 

информатика 

при ФОН 

Универзитетот, 

Скопје 

2014 

https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php


Лимонка 

Лазарова 

година на 

техничките 

факултети 

 

 

 
4. 

Глин Џејмс Математика на 

модерен 

инженеринг 

преводи од 

Влада на РМ 
2009 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

 
  

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

1. Наслов на нaставниот предмет Физика 1 

2. Код 2FP100217 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна 

средина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година/семестар  1/1 7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Проф. д-р Тодор Делипетров 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите се воведуваат во основните поими и закони од физиката (Њутнови 

закони, Хуков закон), еластичност и пластичност на телата 

11. Содржина на предметната програма: 

Методи на испитување во физиката, структура на материјата, интеракција.  Систем 

на референција - споредбено тело, траекторија и поделба на движењата, специјална 

теорија на релативноста ( дилатација на времето и контракција на должината 

). Закони за движењето, концепт на сила, Прв Њутнов закон, маса, Втор Њутнов 

закон, Трет Њутнов закон.  Работа, енергија и моќ.  Еластичност и структура на 

телата: напон и релативна деформација, Хуков закон. Осцилации, сложување на 

осцилации. Механика на флуидите. Статика на гасовите. Динамика на флуидите. 

Браново движење. Звук и звучни извори. 

12. Методи на учење: Предавања, Вежби (нумерички и практични), семинарскии 

домашно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часови = 240 часови 

14. Распределба на расположивото 

време 

Предавања  + вежби + консултации (3 + 2 + 2) 

Предавања:  3 х 15 = 45     

Вежби: 2 х 15 = 30 

Друга форма на активности: 165 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 30 часови 



аудиториски), семинари, 

тимска работа  

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни задачи  60 часови 

16.3 Домашно учење   75 часови 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови  бодови   70 

17.2.  Индивидуална работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

бодови  10 

17.3.  Активност и учество  бодови  20 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет)        (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест)     (E) 

од 61 до70 бода 7 (седум)   (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум)     (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет)    (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет)  (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

60% успех од сите предиспитни 

активности т.е. 42 бодови од двата 

колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  

Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Тодор 

Делипетров 

Физика 1 РГФ 2003 

2. Џејмс Е. Мартин Физика за 

заштита од 

радијација: 

Прирачник 

Преводи од 

Влада 

 

3. Стивен Т. 

Тортон и Ендру 

Рекс 

Модерна 

физика за 

научници и 

инженери 

Преводи од 

Влада 

 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Љ. Петковски  Општа 

физика 

Унив. ,,Св. 

Кирил и  

Методиј’’, 

Скопје 

1995 

2. З. Стојанов  Општа 

физика, кн.1. 

Унив. ,,Св. 

Кирил и 

Методиј’’ 

1985 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Хемија 

2. Код 2ZF107517 



3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки  

 

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

6. Академска година / семестар Прва година/прв 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. Д-р Виолета Иванова-Петропулос 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

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

хемијата, структура на атоми, раствори, хемиска кинетика, периоден систем на 

елементите, раствори и својства на раствори, термохемија и кинетика. 

11. Содржина на предметната програма:  

А) Содржина на предавањата: 1. Вовед, предмет и дефиниции; Материја и својства на 

материјата; 2. Атомска теорија за материјата. Основни закони во хемијата; 3. Хемиски 

знаци, формули и равенки; Периоден систем на елементите; 4. Главни групи на 

хемиски соединенија. Номенклатура на неорганските соединенија; 5. Квантна теорија 

за структурата на атомите; 6. Електронска конфигурација на елементите; 7. Хемиски 

врски; 8. Гасови, својства на гасови; 9. Раствори и својства на раствори; 10. Хемиски 

реакции и брзина на хемиски реакции; 11. Основи на термохемија и хемиска кинетика, 

Хемиска рамнотежа; 12. Киселини и бази 

 

Б) Содржина на вежбите: 1. Вовед во хемиска лабораторија; 2. Номенклатура на 

неоргански соединенија; 3. Релативна атомска маса, релативна молекулска маса, 

моларна маса, количество; 4. Пресметување врз основа на хемиски формули;  4. 

Пресметување врз основа на хемиски равенки; 5. Приготвување на раствори и 

изразување на состав на раствори; 6. Определување на pH; 8. Докажување на катјони 

од I-ва и II-ва аналитичка група; 9. Докажување на катјони од III и IV-ва аналитичка 

група; 10. Волуметриско определување на NaOH, 11. Комплексометриско определување 

на Zn, 12. Пемрманганометриско определување на Fe по Cimmerman Reinhard метода 

12. Методи на учење: предавања, теоретски и практични вежби, консултации; изработка 

на самостојна индивидуална работа; домашно учење; подготвителна настава за испити 

и колоквиуми: консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположивото време Предавања +вежби + консултации (2+2+1) 

Предавања:  2 х 15 = 30       

Вежби: 2 х 15= 30 

Друга форма на активности: 120 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 30 часови 

 
 

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

часови 

16.3. Домашно учење 60 

часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 поени 
17. 2 Успешно реализирани лабораториски вежби 10 поени 



17.2. Индивидуална работа (презентација: писмена и 

усна) 
10 поени 

17.3. Активност и учество 10 поени 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет)                   F 

од 51 до 60 бода 6 (шест)                E 

од 61 до 70 бода 7 (седум)              D 

од 71 до 80 бода 8 (осум)                C 

од 81 до 90 бода 9 (девет)               B 

од 91 до 100 бода 10 (десет)             A 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација; Периодични тестови за 

студентите; Анкета 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Илинка 

Спирова и 

Весна Зајкова 

Интерна скрипта 

по Општа и 

неорганска хемија 

УГД-Штип 2010 

2. Илинка 

Спирова и 

Весна Зајкова 

Практикум - 

Интерна скрипта 

по Општа и 

неорганска хемија 

УГД-Штип 2007 

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Виолета 

Иванова 

Авторизирани 

предавања по 

Општа и 

неорганска хемија 

во ppt формат) 

УГД-Штип 2011 

2.     
 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Основи на екологијата и екосистеми 

2. Код 2FP120217 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

ФПТН 

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

6. Академска година / семестар 1 год. / 1сем. 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Виолета Стефанова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 



10. Цели на предметната програма (компетенции): запознавање со оснoвните поими во 

екологијата  како и екосистемите 

11. Содржина на предметната програма:  

Дефиниција на екологијата, екосистеми, елементи на екосистемите, биотоп, биоценоза, 

синџири на исхрана, принципи на одржување на рамнотежа, еколошки фактори,  глобални 

циклуси на водата, јагленородниот диоксид, азотот. 

12. Методи на учење: Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии,  изучување на 

практични случаи, изработка на индивидуална работа. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа 

15 часови  

 

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

16.2. Самостојни задачи 15часови 

16.3. Домашно учење  45 часови 
17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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

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

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Виолета 

Стефанова 

предавања   

2. Милто Мулев Заштита на 

животната 

средина 

worldbook 1996 

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     
 



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

 

1. Наслов на наставниот предмет Геосредина 

2. Код 2FP120117 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

ФПТН 

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

6. Академска година / семестар 1год / 1сем 7. Број на 

ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Виолета Стефанова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со различните геосредини на земјата,пред се литосферата, процесите со кои се 

создава истат, хидросферата, циклусите на кружење на главните елементи 

11. Содржина на предметната програма: Хемиска диференцијација на земјата, океанска кора, 

состав на мантијата, јадро и формирање на јадрото, поделба на карпите, магматски, 

седименти , метаморфни карпи, хемиски  циклуси, оксидација и редукција, хидросфера 

12. Методи на учење: Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии,  изучување на 

практични случаи, изработка на индивидуална работа. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови  

 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење  45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 



19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Виолета 

Стефанова 

Геосредина-

интерна скрипта 

ФПТН 2010 

2. Алан Е. Кехју; Геологија за 

инженери и 

стручњаци за 

животната средина 

Data pons 2009 

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Блажо Боев 

Gunter Fauere 

Петрографија 

Geochemistry 

РГФ 

Prentice hall 

1994 

1998 

2.     
 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Интернет  

2. Код 2FP120317 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар 1 (прва) / I (први) 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Горан Тасев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема (задолжителен предмет) 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со поимот интернет – дефиниција, сервиси кои го сочинуваат интернетот 

11. Содржина на предметната програма:  
- Вовед 

- Запознавање со поимот интернет – дефиниција 

- Сервиси кои го сочинуваат интернетот (електронска пошта (electronic mail), 

online разговори 

- Терминологија: Иnternet наспроти Warld Wide Wab Кратка историја 

- Интернет денес – Интернет протоколи, интернет структура 

- ICANN, јазик, интернет и работното место, пристап преку мобилни уреди и 

др. 

- Вообичаена употреба на Интернетот: е-mail, the world wide web, пристап на 

далечина 



- Интернет телефонија (VoIP), пренесување на аудио и видео содржини 

(streaming media 

- Цензура Интернет пристап - Dial-up врска, кабелска врска (коаксиален 

кабел, оптички кабел) 

- 3G cell phones технологија 

- Интернет во функција на разонода 

- Состав на архитектурата Маркетинг 
12. Методи на учење: Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии, симулации, 

изучување на практични случаи, изработка на индивидуална работа. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови  

 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење  45 часови 

   

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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

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

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Голомеов, Б., Интернет Интерна скрипта 2008 

2. Пол Ј. Дејтел, 

Харви М. 

Дејтел; 
 

Интернет и Веб 

Програмирање-

Четврто 

издание,  

Преводи на 

Владата на РМ 

 

3. Вилијам 

Сталингс;  

365. Безжична 

комуникација 

и мрежи,  

Преводи на 

Владата на РМ 

 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 



1.     

2.     
 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Принципи во геологија 

2. Код 2FP110117 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар I година / II 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
4 

8. Наставник Проф. д-р Гоше Петров 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

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

во геологијата 

11. Содржина на предметната програма: Предмет и методи на истражување во 

геологијата; Земјата во космосот; сончев систем; форма, градба размери на Земјата, 

физичко-хемиски карактеристики; ендодинамика, геодинамички процеси, 

магматизам; вовед во петрографијата; средини на формирање на карпите; магматски 

процеси; магматски карпи; седиментни карпи и седиментациски средини; 

метаморфни карпи и процеси; егзодинамика; механичко распаѓање на карпите, 

хемиско распаѓање на карпите, ерозија и денудација; работа на ветрот, реките, 

морињата и ледниците; карстна ерозија; сеизмизам; тектоника; тангенцијални 

пореметувања; радијални пореметувања. 

 

12. Методи на учење: Предавања,  дискусии,  презентации, изработка на индивидуална 

работа. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска 

настава 
30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

 

 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 



од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

60% успех од сите предиспитни активности,  т.е. 

минимум 42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната работа, редовноста на 

предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. К . Блажев,   М.  

Делипетрев 
Општа геологија 

ФПТН - 

Штип 
2015 

2.     

     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
К . Блажев,   М.  

Арсовски 
Општа геологија 

ФПТН - 

Штип 
2001 

2. N.W. Jones, 

Ch.E. Jones 

Physical Geology  

(Fifth Edition, Sixth Edition) 

Laboratory 

Manual for 

Physical 

Geology 

USA, 

2006, 

2008 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Геохемија 

2. Код 2FP120517 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

ФПТН 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / семестар прва-втори 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Проф.д-р Блажо Боев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите од одделот за геологија со геохемијата како природна 

дисциплина која се занимава со еволуцијата на елементите во земјата и вселанета 

11. Содржина на предметната програма:  



Вовед во геохемијата, Историски преглед, Хемиски состав на Земјата и небеските тела, 

Геохемиски параметри, Основи на термодинамика и кристалохемија, Кристализација на 

магма, Компатибилни и инкомпатибилни елементи; Геохемија на ретки земји, Хемиска 

рамнотежа, Основи на геохемиската стабилност и радиоактивни изотопи; Геохемиски 

состав на  океани, атмосфера; Основи на органска геохемија, Кора и обвивка на Земјата и 

нејзин геохемиски состав, Основи на геохемијата на интрузивните, метаморфните и 

седиментните карпи; Основи на космохемијата. 

12. Методи на учење: Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии,  изучување на 

практични случаи, изработка на индивидуална работа. 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часови = 240 часови 

14. Распределба на расположивото време Предавања  + вежби + консултации (3 + 2 + 2) 

Предавања:  3 х 15 = 45     

Вежби: 2 х 15 = 30 

Друга форма на активности: 165 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи 30  часови 

16.2. Самостојни задачи 60 часови 

16.3. Домашно учење       75 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови 

од двата колоквиуми, индивидуалната, редовноста на 

предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Самоевалуација 

22. 

      

Литература 

 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Блажо Боев, 

Соња 

Лепиткова 

Геохемија на средината  РГФ 2002 



2. Rollinson, 

H., 

USING GEOCHEMICAL 

DATA (evaluation, 

presentation, 

interpretation).Geochemistry 

series, 

New York. 1993 

3. Grzetic, A. I. 

 

FIZICKA HEMIJA U 

GEOLOGIJI. Fizicka 

hemija lezista mineralnih 

sirovina 

Rudarsko-

geoloski 

fakultet 

Beograd 

1996: 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  
 

  

2.  
 

  

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Статистика 

2. Код 2FP133317 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар Прва година  /  

втор семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доцент д-р Билјана Златановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Целта на предметната програма е запознавање со статистички техники и технологии и 

нивна примена. 
 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Основни поими од статистика: поим за статистика, основно множество, примерок, 

популација; 

2. Претставување на статистички податоци: графички приказ; 

3. Претставување на статистички податоци: нумерички приказ; 

4. Основни поими од теорија на веројатност; 

5. Случајни променливи од дискретен тип; 

6. Случајни променливи од непрекинат тип; 

7. Статистички оценувачи: точкасти; 

8. Статистички оценувачи: интервални; 

9. Тестирање на статистички хипотези; 

10. Тестирање на статистички хипотези; 

11. Корелација и проста регресија; 

12. Повеќекратна регресија. 



12. Методи на учење: Предавања, лабараториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, 

индивидуална работа, тимска работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположивото време Предавања +вежби + консултации (2+2+1) 

Предавања:  2 х 15 = 30       

Вежби: 2 х 15= 30 

Друга форма на активности: 120 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Д. Чакмаков Веројатност и 

статистика 

Универзитет 

“Св. Кирил и 

Методиј”, 

Скопје 

2015 

2. П. Њуболд, В. 

Л. Карлсон, Б. 

Торн 

Статистика за 

бизнис и 

економија 

преводи од 

Влада на РМ 

2010 

3. Р. Малчевски Статистика за 

бизнис 

 

ФОН 

Универзитетот, 

Скопје 

 

2008 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. J.B.Orris Basic statistics McGraw-Hill 

Irwin 

 



Using Excel and 

Mega Stat 

2.     

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Глобални еколошки процеси 

2. Код 2FP120712 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки, Институт за 

рударство 

 

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

6. Академска година / семестар I година II 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник доц. д-р Марија Хаџи-Николова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите со глобалните еколошки прашања, ефектот на стаклена 

градина, осиромашување на озонската обвивка 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Вовед, цели на изучување на предметот;  

2. Основни еколошки принципи и законитости;  

3. Структура на Земјата и на атмосферата;  

4. Биодиверзитет, причини за загуба и уништување на биодиверзитот; Корални 

гребени;  

5. Поим за време, клима и климатски систем;  

6. Глобални еколошки нарушувања, глобално затоплување; Ефект на стаклена 

градина и стакленички гасови;  

7. Озонска обвивка, супстанции одговорни за  осиромашување на озонската обвивка; 

8. Улога на аеросолите врз глобалните тенмператури, климатски промени; 

9. Енергетски ресурси, обновливи и необновливи извори на енергија; Енергетска 

сигурност и стабилност;  

10. Интеракција помеѓу цивилизацијата и животната средина, население, природни 

катастрофи;  

11. Кисели дождови и последици од нив врз здравјето на луѓето и материјалните добра; 

12. Кјото Протокол и механизми на Кјото Протоколот. 

12. Методи на учење:  Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, 

индивидуална работа, тимска работа,  консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположивото време Предавања +вежби + консултации (2+2+1) 

Предавања:  2 х 15 = 30       

Вежби: 2 х 15= 30 

Друга форма на активности: 120 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 30 часови 

 

 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30 часови 

16.2 Самостојни задачи            30 часови 



16.3 Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Дејан 

Мираковски 

Марија Хаџи-

Николова 

Глобални 

еколошки 

процеси 

(Интерна 

скрипта) 

 

2009 

2. Џон М. Валас и 

Питер В. Хобс 

Наука за 

атмосферата 

Европа 92-

Кочани, 

Преводи од 

Влада на 

Р.македониај 

2012 

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Roger G. Barry 

and Richard J. 

Chorley 

Atmosphere, 

weather and 

climate 

 

 

2010 

2.     

 

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

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Спорт и рекреација 

2. Код 4F0107717 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Универзитет„Гоце Делчев“ – Штип 

Универзитетски спортски центар 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 



6. Академска година / 

семестар 

Прва година, прв 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

0 

8. Наставник Доц. д-р Билјана Попеска 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Задоволување на потреби на студентите за движење и физичка активност,  одржување и 

развој на моторичките способности; стекнување знаења за самостоен избор и 

вклучување во рекреативни програми за вежбање. 

11. Содржина на предметната програма: 

▪ Општа физичка подготовка (запознавање со основните принципи на физичкото 

вежбање, вежби за јакнење на одделни мускулни групи и регии) 

▪ Општа физичка подготовка (запознавање и примена на различни форми и 

начини за правилно загревање за физичка активност, вежби за јакнење на 

одделни мускулни групи и регии 

▪ Аеробик, боречки спортови или партерна гимнастика  

▪ Активности на отворено – планинарење, ориентација во природа 

▪ Кошарка (увежбување на основните елементи од кошарката - водење, додавање, 

двочекор, шут на кош) 

▪ Кошарка (игра) 

▪ Пинг - понг и бадмингтон 

▪ Пинг - понг и бадмингтон 

▪ Одбојка (игра) 

▪ Ракомет (игра) 

▪ Активности на отворено – возење велосипед, ролери 

▪ Проверка на моторичките способности, елементарни игри, ора и танци. 

12. Методи на учење: метод на практично вежбање, метод на спортски тренинг 

13. Вкупен расположлив фонд на време : 48 часа 

14. Распределба на расположливото време 0+0+2 

15. Форми на 

наставни 

активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 0 часови 

 

15.2 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

12 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1 Проектни задачи 0 часови 

16.2 Самостојни задачи 0 часови 

16.3 Домашно учење 0 часови 

17. Начин на 

оценување 

Не се оценува 

 17.1 Тестови  0 бодови 

17.2 Индивидуална работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

0 бодови 

17.3 Активност и учество 0 бодови 

18. Критериум за оценување (бодови/оценка) до x бода  5 (пет) (F) 

oд x до x 6 (шест) (Е) 

oд x до x 7 (седум) (D) 

oд x до x 8 (осум) (C) 

oд x до x 9 (девет) (B) 

oд x до x 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

60%  активно присуство на настава 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21.  Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Моторички тестови, набљудување, анкета 

22. Литература  



22.1 Задолжителна литература 

Ред.б

р. 

Автор Наслов Издавач Годин

а 

1. Јовановски, Ј Антропомотори

ка 

Факултет за 

физичка 

култура - 

Скопје 

2013 

2. Wilmore, J. & Costill, 

D. 

Physiology of 

sport and 

exercise, (Third 

edition), 

Champaign: 

Human Kinetic, 

Illinois. 

2002 

3. Beashel, P., Sibon, A., 

& Tailor, J.   

Sport examined

  

Nelson Thornes 

Ltd,  

2004 

 22.2 Дополнителна литература  

  Ред.б

р. 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Haywood, K., & 

Getchell, N. 

Life span motor 

development 

Champaign: 

IL. Human 

Kinetics.  

2004 

2. Мalacko,J. Osnove 

sportskog 

treninga 

Sportska 

akademija, 

Beograd 

2000 

3. Malina, R., 

Bouchard, C. & Bar – 

Or, O 

Growth, 

Maturation and 

Physical Activity 

(Second Edition). 

Champaign: 

IL. Human 

Kinetics.  

 

2004 

 

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

1. Наслов на нaставниот предмет Физика 2 

2. Код 2FP101117 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна 

средина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година/семестар  1/2 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Тодор Делипетров 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Студентот да има запишано тековна 

година 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите се воведуваат во основните поими и закони од електромагнетизам, 

оптика, нуклеарна и атомска физика 

11. Содржина на предметната програма: 

Топлина: температура, ширење на телата, состојба на гас, топење и втврднување, 

испарување, вриење. Електростатика: кулонов закон, електрична струја, работа и моќ 

на електричната струја, Џулов закон, Омов закон, термоелектрични појави, Лоренцова 

сила, магнетна пермеабилност и сусцептибилност. Наизменична струја: ефективна 

вредност на наизменичната струја, моќ на наизменична струја, електрични 

осцилации. Геометриска оптика: одбивање на светлината и лик кај рамното огледало, 



равенка на тенка леќа, оптички инструменти. Физичка оптика: природа на 

светлината, ласер, оптичка решетка. Атомска и нуклеарна физика: спектар на атомот 

на водородот, квантна теорија, радиоактивни зрачења, детектори и заштита, закон за 

радиоактивно распаѓање. 

 

12. Методи на учење: Предавања, Вежби (нумерички и практични), семинарски и 

домашно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото 

време 
30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 15 часови 

16.2 Самостојни задачи  15 часови 

16.3 Домашно учење  45 часови 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови  бодови   70 

17.2.  Индивидуална работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

бодови  10 

17.3.  Активност и учество  бодови  20 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет)   (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест)     (E) 

од 61 до70 бода 7 (седум)   (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум)     (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет)    (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет)  (A) 

19. Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности 

т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната, редовноста на предавања 

и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  

Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. М. Делипетрев 

Б. Донева 

Физика 2 Универзитет 

„Гоце Делчев“ 

- Штип 

Во печат 

2. Џејмс Е. Мартин Физика за 

заштита од 

радијација: 

Прирачник 

Преводи од 

Влада 

 

3. Стивен Т. Тортон 

и Ендру Рекс 

Модерна 

физика за 

научници и 

инженери 

Преводи од 

Влада 

 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 



1. З. Стојанов Општа 

физика, кн. 2 

Унив. ,,Св. 

Кирил и  

Методиј’’, 

Скопје 

1985 

2.     

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Инженерска графика 

2. Код 2FP100917 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар Прва 

година/втор 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Доц. д-р Ристо Поповски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан втори семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите со основите за CAD/CAM 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед, основни поими за графика, поим за скица, план, карта, профил, oсновни поими за 

CAD, линиии и полилинии, основни ентитети. Тродимензионална графика. Ротирање, 

поместување, поврзување. Формирање на мрежа помеѓу полилинии. Креирање на 3D 

објекти. Креирање на мрежни објекти и тела. Модифицирање на објекти. Пишување и 

модифицирање на текст. Блокови и нивно модифицирање. Атрибути. Димензионирање. 

Визуализација и движење во цртеж. Поим за слој. Изработка на едноставен CAD проект. 

12. Методи на учење:  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 поени 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

20 поени 

17.3. Активност и учество 10 поени 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) 



од 91 до 100 бода 10 (десет) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ellen Lupton 

and Phillips 

Jennifer Cole 

Graphic Design  2008 

2. The New Basics 

John Bowers 

Introduction to Two-

Dimensional Design 

 1999 

     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  
 

  

  
 

  

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Aнглиски јазик ниво А2.1 

2. Код  

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар Прва/втор 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Лектор м-р Марија Крстева 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

- развивање на способноста за дефинирање вокабулар 

- развивање на способноста за анализа и разбирање на текст 

- стекнување сигурност при изразување со користење на сложени граматички 

конструкции на општи и поспецифични теми 



- развивање на способност за слушање снимен материјал и одговарање на прашања по 

темата од материјалот 

 

11. Содржина на предметната програма: Содржините  се насочени кон совладување на сите 

четири јазични вештини: слушање, читање, зборување и пишување.  

Граматичките структури се учат апликативно и функционално, и тоа: изразување на 

нешта кои ги сакаме и не ги сакаме; зборување за колку често правиме некои дејства со 

present simple tense; изразување на дејства кои ги вршиме во сегашноста или околу 

сегашноста со рresent continuous tense; опис на лични случки во минатото со рast simple 

tense; поставување различни видови на прашања; зборување за идни планови со going to 

и идни ангажмани со present continuous; дефинирање и објаснување на поими; 

дефинирачки релативни реченици; споредување со компаративни и суперлативни 

придавки; индиректни прашања; модални глаголи за совет, дозвола, задолжение; present 

perfect tense; изразување на минати навики и обичаи; модални глаголи за изразување 

предвидувања за иднината; бројни и небројни именки; too, too much/many, (not) enough;  

  

12. Методи на учење: предавања, вежби, конултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење 45 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 поени 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

20 поени 

17.3. Активност и учество 10 поени 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Англиски  јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Придружна евалуација на студентите  и 

самоевалуација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Araminta Crace, 

Richard Acklam 

New Total English  

students’ book 

Pearson 

Education 

Limited 

2011 

2. Araminta Crace, 

Richard Acklam 

New Total English  

activebook 

Pearson 

Education 

Limited 

2011 

     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Swan, M Practical English Usage Oxford 

University 

Press 

1994 

 McCarthy, M., 

and O’Dell, F. 

English Vocabulary in Use Cambridge 

University 

Press 

1996 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Практична настава  

2. Код 2FP123417 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар Прва / втори 7. Број на ЕКТС 

кредити 

2 

8. Ментори за практична настава 

утврдени со Одлука од ННС 

Доц. д-р Марија Хаџи-Николова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на практични знаења од областа на Инженерство за заштита на животна 

средина преку директна вклученост на студентите со нивна практична работа во различни 

стопански субјекти со дејност од областа на заштита на животната средина. 

11. Содржина на предметната програма:  

Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност 

од 30 дена во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 4 часа на ден. 

Практичната настава се изведува во капацитетите на Факултетот за природни и технички 

науки, УГД – Штип, каде студентите активно учествуваат во апликативната работа на 

соодветните лаборатории во доменот на Инженерство за заштита на животна средина.  

Студентите изведуваат практична работа и во стопански субјекти од областа на 

Инженерство за заштита на животна средина по претходно склучен договор. 

Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи 

и истите ги извршуваат под менторство и постојана контрола од менторите на 

практичната настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од стопанскиот 

субјект и на тој начин стекнуваат практични знаење и вештини за што имаат теоретска 

основа. 



Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за 

секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од 

интерниот ментор од единицата, како и од екстерниот ментор од стопанството, во 

стопанскиот субјект во кој ја изведувал праксата.  

12. Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење 

дневник за практична работа; изработка на самостојна презетација од извршената пракса. 

Практичната настава која се реализира од областа на Инженерство за заштита на животна 

средина е усогласена со: 

- Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за 

студентите (Службен весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и 

- Правилник за реализирање на практична настава за студентите на Универзитетот 

„Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник бр. 28/13). 

13. Вкупен расположив фонд на време 2ЕКТС х 30 часови = 60 часови 

14. Распределба на расположивото време 30+30 = 60 часови (0+0+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава / 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  / 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

/ 

17.3. Активност и учество  / 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) / / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

19. Услов за потпис и усвојување на 4 ЕКТС Услов за реализација на практичната 

настава и усвојување на 2ЕКТС е предаден 

дневник за работа со евиденција на 

секојдневните активности потпишан од 

интерен ментор (од факултетот) и 

екстерен ментор (од стопанството).  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Питер Калоу Прирачник за 

проценка и 

менаџмент на 

ризиците на 

животната средина 

превод  

 2.     

22.2. Дополнителна литература 



Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Инженерство на еколошки процеси 

2. Код 2FP121017 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / семестар II година 

III семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник доц. д-р Марија Хаџи-Николова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан  семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 Запознавање на студентите со основните поими од термодинамиката и 

механиката на флуиди 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Вовед, цели и задачи на предметот; 

2. Основни поими во термодинамиката;  

3. Поим за енергија, работа, притисок,  температура;  

4. Поим за идеален гас; Основни гасни закони; Равенка на состојбата на 

идеалните гасови;  

5. Поим за гасни смеси; Одредување на масен, волуменски и молски состав на 

гасната смеса; Прв закон на термодинамиката; Специфичен топлински 

капацитет;  

6. Основни поими, дефиниција на горивата; Поделба на горивата; Поим за 

согорување; Потполно и непотполно согорување; Продукти од согорувањето;  

7. Основи на механиката на флуиди; Физички својства на флуидите;  

8. Поделба на флуидите;  Основи на хидро и аеростатика; Ојлерови равенки за 

рамнотежа на флуидите; Основи на кинематика на флуидите;  

9. Видови на струења; Метод на Лантраж; Метод на Ојлер;  

10. Основи на динамика на флуидите; Ојлерови равенки за движење на идеален 

флуид;  

11. Бернулиева равенка за елементарен струен ток на идеален флуид и нејзина 

примена;   

12. Основи на теоријата на сличност и димензиска анализа; Хидромеханички 

операции. 

12. Методи на учење: Предавања, нумерички вежби, електронско учење, 

индивидуална работа, тимска работа, проект, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часови = 240 часови 

14. Распределба на расположивото 

време 

Предавања  + вежби + консултации (3 + 2 + 

2) 

Предавања:  3 х 15 = 45     

Вежби: 2 х 15 = 30 

Друга форма на активности: 165 часови 



15. Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања - теоретска 

настава 

45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 30 часови 

 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1 Проектни задачи  30 часови 

16.2 Самостојни задачи 60 часови 

16.3 Домашно учење 75 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 поени 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 поени 

17.3. Активност и учество 20 поени 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) А 

од 51 до 60 бода 6 (шест) B 

од 61 до 70 бода 7 (седум) C 

од 71 до 80 бода 8 (осум) D 

од 81 до 90 бода 9 (девет) E 

од 91 до 100 бода 10 (десет) F 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Славко 

Младновиќ 

Општо 

машинство со 

термодинамика 

УКИМ 1998 

2. Славко 

Младновиќ 

Механика на 

флуидите со 

хидротранспорт 

УКИМ 2000 

3. Френк М. Вајт; 

Стивен Т. 

Тортон и Ендру 

Рекс 

Механика на 

флуиди 

Преводи од 

Влада 

 

  Џон Ендруз, 

Ник Џели 

Наука за 

Енергетиката 

(принципи, 

технологии и 

влијанија), 

  

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Џеферсон В. 

Тестер, 

Елизабет М. 

Одржлива 

енергија (Избор 

меѓу опциите) 

Преводи од 

Влада 

1985 



Дрејк, Мајкл В. 

Голеј, Мајкл Џ. 

Дрискол и 

Вилијам А. 

Петерс 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Карпи и животна средина 

2. Код 2FP121117 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / семестар втора-

трети 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник  

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на знаења кои се однесуваат на врската помеѓукарпите и животната 

средина  

11. Содржина на предметната програма: Градба на Земјата и градба на литосферата 

Класификација на карпите од литисферата Геоморфолошки облици во 

литосферата, основи на ендодинамика Ерозија и егзодинамикаГеосистеми 

(карактеристики, начин напојавување, интеракции во нив), Геосфери 

(карактеристики, интеркции помеѓу нив), Основи на биосферрата Основи на 

екосферата и екосистемите. 

12. Методи на учење: Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии,  

изучување на практични случаи, изработка на индивидуална работа. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

8 ЕКТС х 30 часови = 240 часови 

14. Распределба на расположивото 

време 

Предавања  + вежби + консултации (3 + 2 + 2) 

Предавања:  3 х 15 = 45     

Вежби: 2 х 15 = 30 

Друга форма на активности: 165 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 30 часови 

 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи  60 часови 

16.3. Домашно учење 75 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови        70 бодови 



17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

       10 бодови 

17.3. Активност и учество       20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ringwood, A.E. 

 

Composition and 

Petrology of the 

Earth's Mantle. 

McGraw-Hill, 

New York 

1975 

2. Turner, F.J Metamorphic 

Petrology, 

Mineralogical, Field 

and tectonic Aspects, 

2nd edn 

McGraw-hill, 

New York 
1981 

     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Алан Е. Кехју 
 Геологија за 

инженери и 

стручњаци за 

животната средина 

превод  

  
 

  

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Истражување на почви 

2. Код 2FP121217 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 



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

6. Академска година / семестар 2 (трета)/ III 

(трети) 
7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Тодор Серафимовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема (задолжителен предмет) 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на познавања за основните карактеристики на почвите, нивното 

формирање, опробување и  присуство на одредени хемиски групи на елементи во 

нив.   

11. Содржина на предметната програма:  

- Основни поими за почвите и нивно создавање 

- Процеси во почвите и однесување на металите во нив 

- Адсорпција на металите од страна на растенијата и биолошка есенција на 

елементите во траги 

- Токсичност на тешките метали во растенијата 

- Потекло на тешките метали во почвите 

- Педогенетска транслокација на тешките метали во почвите 

- Тешките метали во земјоделските губрива и атмосферските талози 

- Главни елементи, елементи во траги, волатилни елементи, радиогени и 

стабилни изотопи 

- Опробување на почвите и подготовка на примероците 

- Рендгенска флуоресценција, неутрона активација, индуктивно спрегната 

плазма (АЕЅ, МЅ),атомска емисиона атсорпцја 

- Арсен,никел,хром, кадмиум, бакар, олово и цинк во почвите 

- Манган, кобалт и жива во почвите 
 

12. Методи на учење: Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии, 

симулации, изучување на практични случаи, изработка на индивидуална работа. 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположивото време Предавања +вежби + консултации 

(2+2+1) 

Предавања:  2 х 15 = 30       

Вежби: 2 х 15= 30 

Друга форма на активности: 120 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа 

30 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 60 часови 

   
17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 



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

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности 

т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Alloway, B. J.,  Heavy Metals in 

Soils.  

Blackie and 

Son Ltd., 

Glasgow-

London, 339 p. 

1990 

2. Кит А. Смит и 

Крис Е. 

Мулинс; 

Почва и анализа на 

животната средина 

(физички методи),  

Преводи на 

Владата на 

РМ 

 

 У. 

Асватанарајана 

Менаџирањето со 

минералните 

ресурси и со 

природната 

околина,  

Преводи на 

Владата на 

РМ 

 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  
 

  

  
 

  

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Нумерички методи 

2. Код 2FP101517 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки,  

 

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

6. Академска година / семестар Втора / 3 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Благој Голомеов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Положено Математика 1 



10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги научат 

предвидените содржини, да ги применуваат нумеричките методи за решавање на 

проблеми од областа на инжинерските науки со цел на донесување на оптимални 

одлуки, развивајќи аналитички пристап. 

11. Содржина на предметната програма: Основни концепти за проценка на грешка, 

Приближно решавање на равенки со една непозната, Интерполација, Нумеричко 

диференцирање, Нумеричко интегрирање, Нумеричко решавање системи на 

линеарни равенки, Нумеричко решавање обични диференцијални равенки, 

Полиномна регресија, Техника на мрежно планирање. 

12. Методи на учење: Предавања, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална 

работа, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови  

 

16. Други форми на активности 
16.1. 

Проектни задачи  15 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 15 часови 

16.3. 
Домашно учење  45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 поени 

17.2. 
Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 поени 

17.3. Активност и учество 20 поени 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Благој Голомеов, 

Александра 

Милева  

Нумерички методи 

во рударството 

Универзитет 

"Гоце Делчев" 

Штип 

2008 год. 

 2.     

22.2. Дополнителна литература 



Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Систем на квалитет и стандарди 

2. Код 2FP121417 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар II година / III 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
4 

8. Наставник Доц. д-р Благица Донева 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Изучување на квалитетот и 

факторите кои влијаат на квалитетот 

11. Содржина на предметната програма: Општо за квалитетот; потреба од квалитетот; 

мотивацијата и квалитетот; образованието, обуката и квалитетот; еволуција на 

пристапот кон квалитетот; тотална контрола на квалитетот; пазарен пристап кон 

квалитетот; методологија на управување со квалитетот; политика, модел и 

концепти на системот за квалитет; барања за обезбедување на квалитетот; 

метрологијата и довербеноста во системот за квалитет; стандардизацијата и 

управувањето со квалитетот; искуства од воведувањето на системот за тотално 

управување со квалитетот. 

12. Методи на учење: Предавања,  дискусии,  фактори на квалитетот, изработка на 

индивидуална работа. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска 

настава 
30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

 

 

16. Други форми на активности 
16.1. 

Проектни задачи  15 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 15 часови 

16.3. 
Домашно учење  45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 



од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

60% успех од сите предиспитни активности,  

т.е. минимум 42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната работа, редовноста на 

предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Г. Петров 

Системи на 

квалитет и 

стандарди 

(предавања) 

ФПТН - Штип 2010 

 

2. М. Кузиновски 

Системи на 

квалитет и 

стандарди 

(предавања) 

Скопје 2012 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
В. Чепујноска,  

Ѓ. Чепујноски 

Основи на 

управувањето со 

квалитетот 

Економски 

факултет - 

Скопје 

1993 

2. J. M. Juran 
Handbook of 

quality 
USA 1999 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Геоекологија 

2. Код 2FP140917 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар II година, III 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф.д-р Орце Спасовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување ма знаења кои се неопходни на студентите по географија а кои се 

однесуваат на врската помеѓу гео-науките и екологијата 



11. Содржина на предметната програма: Вовед во геоекологијата, Основи на 

геоекологија (задачи, цели , методи), Геосистеми (карактеристики, начин 

напојавување, интеракции во нив), Геосфери (карактеристики, интеркции помеѓу 

нив), Основи на биосферрата Основи на екосферата и екосистемите, Основи на 

науката за почвите (педологија) Клима и основи на климатологијата Градба на 

Земјата и градба на литосферата Класификација на карпите од литисферата 

Геоморфолошки облици во литосферата, основи на ендодинамика Ерозија и 

егзодинамика 

 

12. Методи на учење: : Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии,  изучување 

на практични случаи, изработка на индивидуална работа. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 15 часови 

 

 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Боев, Б. Основи на 

геологија и 

петрографија 

 

2005 

 
2. 

Richard Huggett 

Geoecology  

 

An Evo lutionary 

Approach, 

 

1995 



22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Клима и енергија 

2. Код 2FP121017 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар II година, III 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф.д-р Орце Спасовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите со основните извори на енергија и нивното учество и 

влијание врз климата. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед, Решавање на некои енергетски прашања со кои секојдневно се среќаваме во 

стопанството; Обновливи извори на енергија; Климата како појдовна основа која 

дозволува да се користат благодетите на обновливите енергии од природата; 

Сончева енергија; Геотермална енергија; Енергија на биомаса; Енергија на 

ветерот. 

12. Методи на учење: : Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии,  изучување 

на практични случаи, изработка на индивидуална работа. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 15 часови 

 

 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 



од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Славе Арменски Обновливи извори 

на енергија 

 2004 

 2.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Општа хидрогеологија 

2. Код 2FP121117 

3. Студиска програма Инжинерство на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар II година /IV – 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Проф. д-р Војо Мирчовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Преку овој предмет студентите се 

запознаваат со основните поими и закони во хидрогеологијата и карактеристиките на 

раличните типови на водоносници во кои може да се појавуваат подземните води. 

11. Содржина на предметната програма:  

Улогата  на водата во историјата на земјата. Распространетост на водата во природата. 

Kружење на водата во природата и воден биланс. Физички  и хидрогеолошки својства 

на карпите. Физички својства и хемиски состав на подземните води. Mинерални води. 

Вертикален распоред на подземните води. Поим и класификација на водоносниците. 

Подземни води во различни структурно-тектонски и фацијални средини. Извори и 

други видови на истекување на подземните води на површината на теренот. 

Водоносност на карпите и хидрогеолошки структури. 



12. Методи на учење: Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии,  изучување на 

практични случаи, изработка на индивидуална работа. 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часови = 240 часови 

14. Распределба на расположивото време Предавања  + вежби + консултации (3 + 2 + 2) 

Предавања:  3 х 15 = 45     

Вежби: 2 х 15 = 30 

Друга форма на активности: 165 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 30 часови 

 

 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни задачи 60 часови 

16.3 Домашно учење 75 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мирчовски, В.  

 

Хидрогеологија и 

инжинерска геологија. 

(Рецензирана скрипта). 

 

Рударско – 

геолошки 

факултет 

Штип. 

2002 

2.     

     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Драгишиќ, В.,. 

 

Општа 

хидрогеологија 

Универзитет у 

Београду, Рударско 

геолошки факултет 

 

1997 

 Милојевиќ, Н., Хидрогеологија Универзитет у 

Београду, Рударско 

геолошки факултет 

1967 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Индустриски процеси 

2. Код 2FP121217 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар Втора/ 

IV семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Борис Крстев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да ги научат предвидените содржини, теоретските основи за Индустриски 

процеси  

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед, цели и задачи; Теорeтски основи на Индустриски процеси, Развојни индустриски 

процеси, Трансфер на технологии, Технолошки паркови, Центри за технолошки развој, 

Индустриски процеси во пречистителни станици, Котлови со емисии за гасови, 

Инценератори и Автоклави, Таложење и седиментација, Електро и Магнетска 

сепарација, Сепарација во воздушна и хидро средина  

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско 

учење, индивидуална работа, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположивото време Предавања +вежби + консултации (2+2+1) 

Предавања:  2 х 15 = 30       

Вежби: 2 х 15= 30 

Друга форма на активности: 120 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 30 часови 

 

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

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашноно учење 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 поени 



17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 поени 

17.3. Активност и учество 20 поени 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5(пет) (A) 

од 51 до 60 бода 6(шест) (B) 

од 61 до 70 бода 7(седум)(C) 

од 71 до 80 бода 8(осум) (D) 

од 81 до 90 бода 9(девет) (E) 

од 91 до 100 бода 10(десет) (F) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од: двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Борис Крстев 

 

Индустриски процеси УГД/ФПТН 2008 

2.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  
 

  

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Инструментални методи  

2. Код 2FP121917 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар 2 (втора) / IV 

(четврти) 
7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Горан Тасев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема (задолжителен предмет) 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со основите на рудната микроскопија и останатите инструментални 

методи кои се користат во геолошките науки 

11. Содржина на предметната програма:  

- Руден микроскоп, Изработка на рудни препарати, Физичко-хемиски 

методи, Мерење на големина на зрната 



- Структури и текстури на рудите, микроскопски карактеристики на 

позначајните рудни минерали 

- Електронска микроанализа со рендгенска спектрометрија и електронска 

скенинг микроскопија,Јонска микроанализа 

- Општи поими на геохемиска анализа, Опробување и подготовка на 

примероците (атмосфера, вода, цврста средина) 

- Постапки на растворање на примероци и Атомска емисиона 

спектрометрија со индуктивно спрегната плазма 

- Атомска апсорпциона спектрометрија и други методи на раствори и 

Рендгенска флуоресцентна спектрометрија 

- Неутронско активациона анализа и Термичко јонизациона масена 

спектрометрија 

- Масена спектрометрија со гасен извор и Индуктивно спрегната плазма со 

масена спектрометрија 

- Анализа на елементите со масена спектрометрија со искра и Масен 

спектрометар со акцелератор 

- Можност за избор на најпогодна метода 

- Методи на електронски снопови 

- Принципи на SIMS и модерните јонски микросонди 
12. Методи на учење: Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии, 

симулации, изучување на практични случаи, изработка на индивидуална работа. 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположивото време Предавања +вежби + консултации (2+2+1) 

Предавања:  2 х 15 = 30       

Вежби: 2 х 15= 30 

Друга форма на активности: 120 часови 

15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа 

30 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 60 часови 

   

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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

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

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности 

т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 



20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Tодор 

Серафимовски  
Инструментални 

методи 

Основен 

учебник, 

Рударско-

геолошки 

Факултет-

Штип, 

Универзитет 

"Св. Кирил и 

Методиј"-

Скопје, 433 

стр. 

2002 

 

2. 

Н. Н. Гринвуд 

и А. Ерншо; 

Хемија на 

елементите, Н. 

Н. Гринвуд и А. 

Ерншо 

Преводи на 

Владата на РМ 

 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

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

 
1. Наслов на наставниот предмет Технички материјали 
2. Код 2FP120917 
3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 
Факултет за природни и технички науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година / семестар II година, 

четврти семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
4 

8. Наставник доц. д-р Николинка Донева 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање со техничките материјали 

11. Содржина на предметната програма:  
Вовед. Технологија за добивање на дрво. Технологија за добивање на цемент. 

Технологија за добивање на бетон. Технологија за добивање на малтери. 

Технологија за добивање на метали. Технологија за добивање на гума. Технологија 

за добивање на пластика. Методи на испитување на дрво, бетон, цемент, метали и 

гума. 



12. Методи на учење: Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии, 

симулации, изучување на практични случаи, изработка на индивидуална работа. 
13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања- теоретска 

настава 
30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

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

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

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

на завршен испит 
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 
20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. д-р Борис 

Крстев 
Технологија на 

материјалите 
РГФ - Штип 1998 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. д-р Борис 

Крстев 
Методи на 

испитување на 

материјалите 

РГФ - Штип 2001 

2. Михаил С. 

Малмук 
Џон П. 

Заниевски 

Материјали за 

градежни 

инженери и 

инфраструктура 

Аламина 2012 

 

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

 



1. Наслов на наставниот предмет Сеизмотектоника 

2. Код 2FP111317 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар II година / IV 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
4 

8. Наставник Проф. д-р Гоше Петров 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Изучување врската на земјотресите со 

тектонските структури 

11. Содржина на предметната програма: Земјотреси и зони на појавување; енергетски 

карактеристики на земјотресите; временски и просторни карактеристики на 

земјотресите; тектонски причини за настанување на земјотресите; земјотресни појаси во 

светот; средоземен сеизмотектонски активен појас; земјотреси во Македонија; 

епицентрални подрачја; Скопско сеизмогено подрачје; Валандовско епицентрално 

подрачје; дејството на сеизмичките сили на површината; геолошки параметри за 

просторно-временско претскажување на земјотресите. 

 

12. Методи на учење: Предавања,  дискусии,  анализа на земјотреси, изработка на 

индивидуална работа. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска 

настава 
30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

 

 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

60% успех од сите предиспитни активности,  т.е. 

минимум 42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната работа, редовноста на предавања и 

вежби 



20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Б. Боев, Д. 

Миловановиќ  
Тектоника на плочи и 

магматизам 
УГД, ФПТН 

- Штип 
2001 

2.     

     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Е. Кобурн., Р. 

Спенс 
Заштита од земјотреси 

Ars Lamina 

2009 

 
C. R. Allen  

Geological criteria for 

evolution seismitty 
 1975 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Практична настава  

2. Код 2FP123417 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар Втора / четврти 7. Број на ЕКТС 

кредити 

2 

8. Ментори за практична настава 

утврдени со Одлука од ННС 

Доц. д-р Марија Хаџи-Николова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на практични знаења од областа на Инженерство за заштита на животна 

средина преку директна вклученост на студентите со нивна практична работа во различни 

стопански субјекти со дејност од областа на заштита на животната средина. 

11. Содржина на предметната програма:  

Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност 

од 30 дена во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 4 часа на ден. 

Практичната настава се изведува во капацитетите на Факултетот за природни и технички 

науки, УГД – Штип, каде студентите активно учествуваат во апликативната работа на 

соодветните лаборатории во доменот на Инженерство за заштита на животна средина.  

Студентите изведуваат практична работа и во стопански субјекти од областа на 

Инженерство за заштита на животна средина по претходно склучен договор. 

Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи 

и истите ги извршуваат под менторство и постојана контрола од менторите на 

практичната настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од стопанскиот 



субјект и на тој начин стекнуваат практични знаење и вештини за што имаат теоретска 

основа. 

Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за 

секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од 

интерниот ментор од единицата, како и од екстерниот ментор од стопанството, во 

стопанскиот субјект во кој ја изведувал праксата.  

12. Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење 

дневник за практична работа; изработка на самостојна презетација од извршената пракса. 

Практичната настава која се реализира од областа на Инженерство за заштита на животна 

средина е усогласена со: 

- Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за 

студентите (Службен весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и 

- Правилник за реализирање на практична настава за студентите на Универзитетот 

„Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник бр. 28/13). 

13. Вкупен расположив фонд на време 2ЕКТС х 30 часови = 60 часови 

14. Распределба на расположивото време 30+30 = 60 часови (0+0+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава / 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  / 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

/ 

17.3. Активност и учество  / 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) / / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

19. Услов за потпис и усвојување на 4 ЕКТС Услов за реализација на практичната 

настава и усвојување на 2ЕКТС е предаден 

дневник за работа со евиденција на 

секојдневните активности потпишан од 

интерен ментор (од факултетот) и 

екстерен ментор (од стопанството).  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Питер Калоу Прирачник за 

проценка и 

менаџмент на 

ризиците на 

животната средина 

превод  



 2.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Третман на отпадни води 

2. Код 2FP121617 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

прв циклус 

6. Академска година / семестар трета 

година/петти 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

8 

8. Наставник Доц. д-р Афродита Зенделска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Совладување на материјата која 

се однесува на карактеристиките на отпадните води; физичките, физичко-

хемиските и биолошките процеси за третирање на истите; Уреди во кои се вршат 

тие процеси и третирање на отпадот од пречистителните станици. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед; Потекло и карактеристики на 

отпадните води; Процеси за пречистување на отпадни води; Физички процеси; 

Физичко – хемиски процеси; Биолошки процеси; Уреди за механичко 

пречистување; Уреди за биолошко пречистување; Постапки за терцијално 

пречистување на отпадни води; Обработка на тињата: Дехидратација, 

Стабилизација на тињата; Хидраулични аспекти на постројките за пречистување 

на отпадни води; Мерење и контрола на ефикасноста на уредите. 

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, 

електронско учење, индивидуална работа, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

8 ЕКТС х 30 часови = 240 часови 

14. Распределба на расположивото 

време 

Предавања  + вежби + консултации (3 + 2 + 2) 

Предавања:  3 х 15 = 45     

Вежби: 2 х 15 = 30 

Друга форма на активности: 165 часови 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. 16.1. Проектни задачи  30 часови 



Други форми на 

активности 

16.2. Самостојни задачи 60 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 75 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за 

оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мирјана  

Голомеова,  

Третман на отпадни 

води, интерна скрипта 

  

2.     

3.     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Metcalf & 

Eddy 

Wastewater engineering 

Treatment and 

reuse,Fourth edition 

  2004 

2.     

3.     

     

 

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

 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Проценка на влијанијата на  животната средина  

2. Код 2FP122417 
3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина  



4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 
Факултет за природнии технички науки 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
прв 

6. Академска година / семестар Трета/пети 

семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Проф.д-р Тена Шијакова-Иванова 
9. Предуслови за запишување 

на предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на знаења за вршење на проценка на одредени влијанија врз 

животната средина 
11. Содржина на предметната програма:  

Вовед, Постапки во рамките на процесот на оцена на влијанијата врз животната 

средина, Упатства за определување на потребата од ОВЖС , Упатства за 

определување на обемот на ОВЖС, Упатства за преглед на ОВЖС, Проценка на 

одредени влијанија врз животната средина –каменоломи;  Проценка на одредени 

влијанија врз животната средина-далноводи;  роценка на одредени влијанија врз 

животната средина-пречистителни станици; Проценка на одредени влијанија врз 

животната средина-црпење на вода и гас; Проценка на одредени влијанија врз 

животната средина-депонии; проценка на одредени влијанија врз животната 

средина-кланици; Проценка на одредени влијанија врз животната средина-брани. 
12. Методи на учење: : Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии,  

изучување на практични случаи, изработка на индивидуална работа. 
13. Вкупен расположив фонд на 

време 
6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположивото 

време 
Предавања +вежби + консултации (2+2+1) 

Предавања:  2 х 15 = 30       

Вежби: 2 х 15= 30 

Друга форма на активности: 120 часови 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 
30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 30 часови 

 
 

16. Други форми на 

активности 
16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за 

оценување (бодови/ 

оценка) 

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

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 



19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит  

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 
20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Самоевалуација 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Тена 

Шијакова-

Иванова 

Проценка на 

влијанијата на 

животната средина  
 

Интерна 

скрипта 

 

 Питер Калоу Прирачник за 

проценка и 

менаџмент на 

ризиците на 

животната средина 

превод  

     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. McGraw- Hill 

Inc 
 

Environmental  Impact  

Assessment, Second 

Edition.. 

Canter LW,   1996 

 J, Therivel R 

and Chadwick 

A 

Introduction to 

Environmental Impact 

Assessment: principles 

and procedures, 

process, practice, and 

prospects (2nd edition). 

UCL Press, 

London 
 

1999 

2. Carroll B, 

Turpin T. 

Thomas, 

Telford 

Environmental Impact 

Assessment Handbook,  

, 

London 

Glasson 

2002 

     

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Ретки метали и минерали 

2. Код 2FP122617 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина  



4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар 3 (трета)/V 

(петти) 
7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Тодор Серафимовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Осознавање на основните поими поврзани за ретките елементи и метали, нивна 

класификација, и детелен преглед на генетските типови, геохемијата и 

индустриски гранки на употреба на истите 

11. Содржина на предметната програма:  

- Основни поими за ретките елементи и нивните класификации 

- Наоѓалишта на литиум и рубидиум и цезиум 

- Наоѓалишта на берилиум и стронциум 

- Наоѓалишта на ниобиум и тантал 

- Наоѓалишта на циркониум и хафниум 

- Наоѓалишта на елементи на ретки земји 

- Наоѓалишта на скандиум и германиум 

- Наоѓалишта на рениум и талиум 

- Наоѓалишта на галиум и кадмиум 

- Наоѓалишта на индиум 

- Наоѓалишта на селен и телур 

- Наоѓалишта на уран и ториум 
12. Методи на учење: Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии, 

симулации, изучување на практични случаи, изработка на индивидуална работа.  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположивото време Предавања +вежби + консултации 

(2+2+1) 

Предавања:  2 х 15 = 30       

Вежби: 2 х 15= 30 

Друга форма на активности: 120 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа 

30 часови  

 

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

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење  60 часови 

   

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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



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

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

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности 

т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Јеленковиќ, Р. 

и 

Серафимовски, 

Т.,  

Ретки и 

радиоактивни 

метали  

Рударско-

геолошки 

факултет, 

Универзитет 

во Белград, 

407 стр. 

1996 

  Н. Н. Гринвуд 

и А. Ерншо; 

Хемија на 

елементите,  

Преводи на 

Владата на 

РМ 

 

     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
 

  

  
 

  

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Заштита при работа 

2. Код 2FP121817 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

 

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

6. Академска година / семестар III година 

V семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник доц. д-р Марија Хаџи-Николова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  



Запознавање со основните одредби од Законот за безбедност и здравје при работа и 

опасностите и ризиците во работната средина 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Законска регулатива за безбедност и здравје при работа; Улогата на МОТ;  

2. Планирање на заштитата при работа; 

3. Ергономија, ергономско дизајнирање на опремата;  

4. Повреди при работа, етиолошки фактори за повредување и професионални 

заболувања;  

5. Гасови, постојани и повремени состојки на воздухот  во работната средина; 

Радиоактивно загадување;  

6. Прашина и методи за одредување на запрашеноста во работната средина; 

7. Микроклиматски услови во работните простории, термален комфор;    

8. Пожари, превенција и постапки за совладување на пожарите, експлозии, 

експлозивни смеси на гасовите и воздухот, мерки за техничка заштита; 

9. Физички штетности во рудниците (бучава, вибрации, осветленост); 

10. Механички опасности и опасности од штетно дејство на електрична енергија во 

работната средина и мерки за нивно елиминирање и намалување; 

11. Процена на професионален ризик; 

12. Лични заштитни средства. 
12. Методи на учење:  Предавања, аудиториски вежби, електронско учење, индивидуална 

работа, тимска работа,  консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2 Вежби (аудиториски), 

семинари, тимска работа 

 15 часови 

 

 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  15 часови 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 

16.3 Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 

 

 

70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 



22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Мираковски Д., 

Хаџи-Николова 

М. 

Заштита при 

работа 

(Рецензирана 

скрипта), ISBN: 

978-608-4504-98-6 

 

УГД 

2012 

  В.Вонг Управување со 

ризик за 

безбедноста и 

сигурноста ISBN: 

978-9989-838-38-5 

Европа 92-

Кочани, 

Преводи од 

Владата на 

Р.македониај 

2012 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Бенџамин О.Али 

Основни принципи 

за здравје и 

безбедност при 

работа 

International 

Labour Office 

Geneva 

2011 

2.     

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Геоинформатика 

2. Код 2FP121917 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв степен 

6. Академска година / семестар Трета/петти 7. Број на 

ЕКТС 

кредити  

4 

8. Наставник Вон.проф. Благој Делипетрев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Предметната програма ги објаснува основите на геинформатиката, и нејзината 

примена во пракса. 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Накратко за географските информациони системи (ГИС), 2. ГИС- 

податоци 3. Внесување на податоци во ГИС 4 4. Уредување на податоци во 

ГИС 5. Излезни податоци  6. Управување со податоци 7. Анализи во ГИС 8. 

Алатки за обработка на векторски географски податоци 9. Анализа на 

површини 10. Просторно моделирање 11. Веб ГИС 12. ОГЦ стандарди и 

нивна примена 

12. Методи на учење: : Предавања, лабараториски вежби, индивидуална работа, 

тимска работа, консултации. 



 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото 

време 
30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

 

 15 часови 

 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Македонски 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Џули Делејни 

Кимберли ван 

Нил 

Географски 

информациони 

системи 

Издавачки 

центар Три  

 

2009 

2.     

3.     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. George Korte The GIS Book  OnWord Press; 

5 edition  

2000 

2.     



3.     

     

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Закони за заштита на средината 

2. Код 2FP106317 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар III година 

 V семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Доц. д-р Марија Хаџи-Николова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со основите закони од областа на животната средина 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Вовед, цели на изучување на предметот;  

2. Цели на Законот за заштита на животната средина и начин на нивно 

постигнување;  

3. Основни начела на Законот за заштита на животната средина;  

4. Општи и посебни обврски и мерки кои произлегуваат од Законот за заштита на 

ЖС;  

5. Мониторинг на животната средина, методологија, овластени научни и стручни 

организации;  

6. Планирање на заштитата на животната средина;  

7. Оцена на влијанијата на поедини проекти врз животната средина; 

8. Интегрирани еколошки дозволи;  

9. Одговорност за штетите предизвикани врз животната средина;  

10. Закон за квалитет на амбиентниот воздух; Уредба за гран. вред. на 

загадувачките супстанции во воздухот и прагови на алармирање;  

11. Закон за води, заштита од штетни дејства на водите, заштита од ерозија;  

12. Цели на Законот за управување со отпад, планови и програми за управување со 

отпад. 

12. Методи на учење: : Предавања, аудиториски вежби, електронско учење, индивидуална 

работа, тимска работа,  консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2 Вежби (аудиториски), 

семинари, тимска работа 

 15 часови 

 

 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи   15 часови 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 

16.3 Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 



17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  Закон за заштита 

на животна средина 

 2009 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.    2010 

2.     

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Проектна и техничка документација 

2. Код 2FP151117 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна 

средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар III година, V 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Зоран Панов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на предметот е воведување на студентите во начините на изработка на 

проектна и техничка документација 

11. Содржина на предметната програма: 

Вовед; Поим за скица, план, карта; Основни поими за проектирање; 

Филозофија на техничко проектирање; Видови техничка документација 

согласно позитивните законски прописи во Р. Македонија; Содржина на 



проекти и придружна документација, надлежни институции и ревизија/надзор 

на проекти; . 

12. Методи на учење: Предавања, лабараториски вежби, индивидуална работа, 

тимска работа, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

теренска и тимска работа 

15 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни 

активности т.е. 42 бодови од двата 

колоквиуми, индивидуалната, редовноста 

на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоеваулација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

У. 

Асватанарајана 

Менаџирањето 

со минералните 

ресурси и со 

природната 

околина,  

 

Проект на 

Влада на РМ- 

Министерство 

за образование 

и наука 

2012 

 2.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     



 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Загадување и заштита на воздухот 

2. Код 2FP122217 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки, 

Институт за рударство 

 

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

6. Академска година / семестар III година 

 VI семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник проф. д-р Дејан Мираковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со основните супстанции кои го заагадуваат воздухот, мерење на 

загадувањето и контрола на загадувањето. 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Вовед, цели на изучување на предметот;  

2. Состав и карактеристики на атмосферскиот воздух, калсификација на 

загадувачките материи;  

3. Извори на загадување на воздухот и нивна класификација;  

4. Поим за емисија, имисија, максимално дозволени концентрации;  

5. Анализа на антропогените активности врз загадувањето на воздухот;  

6. Технички мерки за редукција на емисијата во однос на процесот, опремата и 

постројката;  

7. Мониторинг и мерење на аерозагадувањето, методи на континуирано мерење;  

8. Непостојан мониторинг и мерење на емисии, методи за мерење, фотометрија, 

спектроскопија; Хемилуминисцентни методи за мерење на загадувачките 

материи во воздухот;  

9. Законитости за струење на флуидите, концентрација на загадувачки материи;  

10. Уреди за суво отстранување на прашина, таложни комори, циклони, филтри, 

електростатички таложници;  

11. Уреди за мокро отстранување на прашината;  

12. Принцип на работа на влажните пречистувачи. 
12. Методи на учење: : Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, 

индивидуална работа, тимска работа,  консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часови = 240 часови 

14. Распределба на расположивото време Предавања  + вежби + консултации (3 + 2 + 

2) 

Предавања:  3 х 15 = 45     

Вежби: 2 х 15 = 30 

Друга форма на активности: 165 часови 

15. 15.1 Предавања- теоретска настава 45 часови 



Форми на наставните 

активности 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30 часови 

16.2 Самостојни задачи 60 часови 

16.3 Домашно учење  75 часови 

17. Начин на оценување 

 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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

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

завршен испит  

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Дејан 

Мираковски 

Марија Хаџи-

Николова 

Загадување на 

воздухот (Интерна 

скрипта) 

ФПТН 2009 

 2.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
 
Theodore Louis  

 

Air pollution control 

equipment 

calculations 

WILEY 2008 

2.     

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Менаџмент на комунален отпад 

2. Код 2FP122017 
3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 



4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
прв циклус 

6. Академска година / 

семестар 
трета 

година/шести 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  
6  

8. Наставник Доц. д-р Афродита Зенделска 
9. Предуслови за 

запишување на предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги научат 

предвидените содржини, да ги усвојат и применуваат основните принципи, 

постулати и техники за менаџирање со комунален отпад. 
11. Содржина на предметната програма: Категории на отпад (комунален цврст отпад, 

опасен отпад, индустриски, медицински, радиоактивен, руднички...), Генерирање 

и менаџирање на цврст отпад, Карактеризација на цврстиот комунален отпад, 

Протоколи при земањето на мостри од цврст комунален отпад (ЦКО), Вообичаени 

компоненти во ЦКО, Хемиски карактеристики на ЦКО, Физички 

карактеристики на ЦКО, Законска регулатива во Р.М., Развивање на системот за 

собирање на ЦКО, Логистика на системот за собирање на ЦКО (контејнери и 

садови, сепарирање, фреквенција и динамика на собирање, опрема за собирање, 

развој на рути и правци за собирање, претоварни станици), Рециклирање на ЦКО, 

Компосирање на ЦКО, Спалување (согорување) на ЦКО. 
12. Методи на учење: Предавања, нумерички вежби, електронско учење, 

индивидуална работа, консултации. 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположивото 

време 
Предавања +вежби + консултации (2+2+1) 

Предавања:  2 х 15 = 30       

Вежби: 2 х 15= 30 

Друга форма на активности: 120 часови 

15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања- теоретска настава.  

 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

 

30 часови 

16. Други форми на 

активности 
16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 60 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

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

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

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 



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

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 
20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Благој 

Голомеов, 

Трајче Митев 

Менаџмент на 

комунален отпад 

УГД, Штип 2013 

2.     

3.     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. John Pichtel Практики во 

менаџирањето со 

отпад 

(kомунален, опасен 

и индустриски) 

Taylor & 

Francis Group 

2005 

2. Иса Бауд. 

Јохан Пост и 

Кристин 

Фареди 

Управување со цврст 

отпад и рециклирање 
Kluwer 

Academic 

Publisher, 

Холандија 

2004 

3.     

     

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Менаџмент на опасен отпад 

2. Код 2FP123017 

3. Студиска програма Инженерство за заштита наживотна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар Трета 

VI семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Борис Крстев 



9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да ги научат предвидените содржини, теоретските основи за управување за 

опасен отпад 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед, цели и задачи; Теорeтски основи, Опасен отпад, Полихлорирани бифенили, 

Кондензатори во енергетски постројки, Медицински отпад, Акумулатори, Електронски 

отпад, Нуклеарен отпад, Масти и мазива во разни погони, Законски регулативи, 

правилници и директиви 

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско 

учење, индивидуална работа, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположивото време Предавања +вежби + консултации (2+2+1) 

Предавања:  2 х 15 = 30       

Вежби: 2 х 15= 30 

Друга форма на активности: 120 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

 

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

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашноно учење 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5(пет) (A) 

од 51 до 60 бода 6(шест) (B) 

од 61 до 70 бода 7(седум)(C) 

од 71 до 80 бода 8(осум) (D) 

од 81 до 90 бода 9(девет) (E) 

од 91 до 100 бода 10(десет) (F) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од: двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 



Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Борис Крстев 

 

Опасен отпад УГД/ФПТН 2009 

 2.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

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

 
1. Наслов на наставниот предмет Рециклажни технологии 
2. Код 2FP107117  
3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки, 

Институт за рударство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година / семестар Трета година 

VI семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
4 

8. Наставник Проф. д-р Мирјана Голомеова 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентите треба да ја совладаат наставната содржина за  операциите кои се 

применуваат во рециклажната технологија. 
11. Содржина на предметната програма:  

Вовед, цели и задачи; Техники за преработка на секундарни суровини; Уситнувачи; 

Просевни машини; Сепарациони машини и процеси; Третирање на отпад од 

домаќинствата; Сепарациони технологии; Насоки за искористување на производите од 

сепарацијата на отпадот; Сепарација на индустриски секундарни суровини (рударската 

индустрија, металургија, хемиска индустрија, машинската и електротехничката); 

Искористување на отпадот (секундарни) суровини  
12. Методи на учење:  
13. Вкупен расположив фонд на време 4ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 
15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 

15 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часа 
16.2. Самостојни задачи 15 часа 

16.3. Домашно учење 45 часа 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 70 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 

17.3. Активност и учество 20 



18. Kритериуми за оценување 

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

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

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

завршен испит 
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Мирјана 

Голомеова 
Рециклажни 

технологии 

(Предавања)  

УГД/ФПТН 2009 

 2.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Рударски и техноген отпад 

2. Код 2FP132017 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки  

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

6. Академска година / семестар Трета/ 

VI семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Борис Крстев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да ги научат предвидените содржини, теоретските основи за Рударски и 

техноген отпад 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед, цели и задачи; Теорeтски основи, Рударски отпад од површински копови, 

Раскривки и одлагалишта, Хидројаловишта, Техногени отпади од Металургија, 

Органска хемија, Електрометалургија,  



12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско 

учење, индивидуална работа, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашноно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5(пет) (A) 

од 51 до 60 бода 6(шест) (B) 

од 61 до 70 бода 7(седум)(C) 

од 71 до 80 бода 8(осум) (D) 

од 81 до 90 бода 9(девет) (E) 

од 91 до 100 бода 10(десет) (F) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од: двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Борис Крстев 

 

Рударски и 

техноген отпад 

УГД/ФПТН 2008 

 2.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Бернд 

Лотермозер 

Руднички отпад  2010 

2.     

 

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



1. Наслов на наставниот предмет Практична настава  

2. Код 2FP123417 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

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

кредити 

2 

8. Ментори за практична настава 

утврдени со Одлука од ННС 

Доц. д-р Марија Хаџи-Николова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на практични знаења од областа на Инженерство за заштита на животна 

средина преку директна вклученост на студентите со нивна практична работа во различни 

стопански субјекти со дејност од областа на заштита на животната средина. 

11. Содржина на предметната програма:  

Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност 

од 30 дена во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 4 часа на ден. 

Практичната настава се изведува во капацитетите на Факултетот за природни и технички 

науки, УГД – Штип, каде студентите активно учествуваат во апликативната работа на 

соодветните лаборатории во доменот на Инженерство за заштита на животна средина.  

Студентите изведуваат практична работа и во стопански субјекти од областа на 

Инженерство за заштита на животна средина по претходно склучен договор. 

Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи 

и истите ги извршуваат под менторство и постојана контрола од менторите на 

практичната настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од стопанскиот 

субјект и на тој начин стекнуваат практични знаење и вештини за што имаат теоретска 

основа. 

Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за 

секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од 

интерниот ментор од единицата, како и од екстерниот ментор од стопанството, во 

стопанскиот субјект во кој ја изведувал праксата.  

12. Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење 

дневник за практична работа; изработка на самостојна презетација од извршената пракса. 

Практичната настава која се реализира од областа на Инженерство за заштита на животна 

средина е усогласена со: 

- Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за 

студентите (Службен весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и 

- Правилник за реализирање на практична настава за студентите на Универзитетот 

„Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник бр. 28/13). 

13. Вкупен расположив фонд на време 2ЕКТС х 30 часови = 60 часови 

14. Распределба на расположивото време 30+30 = 60 часови (0+0+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава / 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  / 



17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

/ 

17.3. Активност и учество  / 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) / / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

19. Услов за потпис и усвојување на 4 ЕКТС Услов за реализација на практичната 

настава и усвојување на 2ЕКТС е предаден 

дневник за работа со евиденција на 

секојдневните активности потпишан од 

интерен ментор (од факултетот) и 

екстерен ментор (од стопанството).  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Питер Калоу Прирачник за проценка и 

менаџмент на ризиците 

на животната средина 

превод  

 2.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

 

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

1. Наслов на нaставниот предмет Бучава во животна средина 

2. Код 2FP122517 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна 

средина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година/семестар  IV година, 

VII семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник доц. д-р Марија Хаџи-Николова 

9. Предуслови за запишување на предметот Студентот да има запишано тековна 

година 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите се воведуваат во влијанието на бучавата врз животната средина 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Вовед и цели на изучување на предметот 

2. Основи на акустиката (поим за звук, звучни извори, звучен притисок) 

3. Звучни бранови, брзина на звук 



4. Енергија, моќност и интензитет на звукот 

5. Комбинирање на звучни извори 

6. Поим за бучава, видови бучава, фактори кои влијаат врз дисперзијата на бучавата 

7. Влијание на бучавата врз здравјето на луѓето 

8. Нормирање на бучавата во животна средина 

9. Мониторинг на бучава во животна средина 

10. Контрола и управување на бучавата во животна средина 

11. Звучни бариери 

12. Акустична изолација на просториите 

12. Методи на учење: Предавања, Вежби (нумерички и практични), семинарски и домашно 

учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположивото 

време 

Предавања +вежби + консултации (2+2+1) 

Предавања:  2 х 15 = 30       

Вежби: 2 х 15= 30 

Друга форма на активности: 120 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

30 часови  

 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни задачи  30 часови 

16.3 Домашно учење   60 

часови 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови                                                    70 бодови 

17.2.  Индивидуална работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

                                                   10 бодови 

17.3.  Активност и учество  20 бодови   

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 50 бода        5 (пет)   (F)  

       од 51 до 60 бода  6 (шест)     (E) 

       од 61 до70 бода 7 (седум)   (D) 

       од 71 до 80 бода 8 (осум)     (C) 

       од 81 до 90 бода  9 (девет)    (B) 

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност од предавања и вежби, а за 

завршен испит потребни се 42 бодови (од 

колоквиуми и редовност) 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  

Еднаш месечно анализа на поминатиот 

материјал и проценка на степенот на 

усвоеното знаење од предавања и вежби  

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Марија Хаџи-

Николова, 

Дејан 

Мираковски 

Бучава во животна 

средина (Интерна 

скрипта) 

 2013 

2.     

3.     

22.2 Дополнителна литература  



Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Проектирање на депонии 

2. Код 2FP122417 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки,  

 

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

6. Академска година / семестар IV година VII 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник проф. д-р Зоран Панов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан седми семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со основите на проектирање, условите кои треба да ги исполнуваат 

депониите 
 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед,Основи на проектирање, Услови кои треба да ги исполнуваат депониите, Избор на 

место и локација на депонијата, Видови на депонии, Проектирање на системот за заптивање 

на дното на депонијата, Проектирање на системот за собирање на исцедокот, Проектирање 

на системот за собирање на депониски гас. 

12. Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, електронско учење, индивидуална 

работа, тимска работа, проект, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 240 часови 

14. Распределба на расположивото време 45 +30+30+60+75=240 часа (3+2+2) 

 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања- теоретска 

настава 

(15 недели х 3 часа = 45 

часа) 

45часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 

часа) 

 30 часови 

 

 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30 часови 

16.2 Самостојни задачи 60 часови 

16.3 Домашно учење 75 часови 

17. Начин на оценување 

 

17.1. Тестови 

 

70 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 

17.3. Активност и учество 20 



18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) А 

од 51 до 60 бода 6 (шест) B 

од 61 до 70 бода 7 (седум) C 

од 71 до 80 бода 8 (осум) D 

од 81 до 90 бода 9 (девет) E 

од 91 до 100 бода 10 (десет) F 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. У. Асватанарајана 

 

Менаџирањето со 

минералните ресурси и 

со природната околина,  

Проект на 

Влада на РМ- 

Министерство 

за 

образование и 

наука 

 

2. Зоран Панов Основи на проектирање  РГФ 2006 

3. Зоран Панов Проектирање и 

просторно планирање 

ФПТН 2008 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Менаџмент на проекти во животната средина 

2. Код 2FP122317 

3. Студиска програма Инженерство на животна средина  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки,  

 

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

6. Академска година / семестар IV година 

VII семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник проф. д-р Орце Спасовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан седми семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со основите на менаџментот на проекти во животната средина, 

планирање, контрола, менаџмент на ризици 
 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед, улога и функција на менаџментот на проекти, класификација на проектите; 

Организациона структура, класична организација, линиска, улога на координаторот 

на проектот; Планирање, животен циклус на фазите на планирање, планирање на 



проекти, ревизија; Техники на мрежно планирање, графичка евалуација и преглед 

на техниките, PERT/CPM;  Графички приказ на податоците од проектот, столбен 

дијаграм, други техники на презентирање; Пресметка и одредување на цената, 

глобални стратегии за пресметка, видови пресметки; Контрола на цената на чинење, 

оперативен циклус, буџети, оправданост на цената на чинење; Trade-off анализи на 

проектите во животната средина; Менаџмент на ризици, дефиниција, 

идентификација, квалитативна и квантитативна анализа; Менаџмент на договори, 

план за склучување на договори, видови на договори, заклучување; Менаџмент на 

квалитет, дефиниција на квалитет ISO 9000, концепти, JIT, TQM; Менаџирање на 

кризите во проектите во животната средина, фази на живтниот циклус. 

12. Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, електронско учење, индивидуална 

работа, тимска работа, проект, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 240 часови (3+2+2) 

14. Распределба на расположивото време 45 часови-предавања; 30 часови-вежби;  

165 други форми на активности 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања - 

теоретска настава 

45 часови 

15.2 Вежби 

(лабораториски), 

семинари, тимска 

работа 

 30 часови 

 

 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30 часови 

16.2 Самостојни задачи 60 часови 

16.3 Домашно учење 75 часови 

17. Начин на оценување 

 

17.1. Тестови 

 

70 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) А 

од 51 до 60 бода 6 (шест) B 

од 61 до 70 бода 7 (седум) C 

од 71 до 80 бода 8 (осум) D 

од 81 до 90 бода 9 (девет) E 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) F 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности 

т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Kim Heldman Project 

Management 

 2009 



2. Џон Брејди, Олсон 

Џон Питер, Д. 

Рамлар, Ј. Медерер, 

Т. Обертхир, Р. Б. 

Хеиман и Х. 

Пентингхаус 

 

Управување со 

животната 

средина во 

организации 

Преводи од 

влада 

2009 

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

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

 
1. Наслов на наставниот предмет Транспорт на опасни материи 
2. Код 2FP122617 
3. Студиска програма Инженерство за заштита на животната средина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар Четврта/седм

и 
7. Број на ЕКТС кредити 4 

8. Наставник Проф.д-р Зоран Десподов 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10

. 
Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање со прописите, транспортните средства и начинот на превоз на опасни материи. 

11

. 
Содржина на предметната програма:  
Вовед, транспортни возила, прописи за превоз на опасни материи, најчесто транспортирани 

опасни материи, квалитет и контрола на стоките во транспортот, земање на примероци, 

осигурување во транспортот, опасните материи и заштитата на животната средина. 

12

. 
Методи на учење: Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии, симулации, 

изучување на практични случаи, изработка на индивидуална работа. 
13

. 
Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 

14

. 
Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15

. 
Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 15 часови 

 

 

16

. 
Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15  часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17

. 
Начин на оценување 
17.1. Тестови 70 бодови 



17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18

. 
Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19

. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 
20

. 
Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21

. 
Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Самоевалуација 

22

. 

Литература 

            Задолжителна литература  

22.

1 

Ред.бро

ј 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Зоран Десподов Транспорт на 

опасни материи 

(интерна 

скрипта) 

УГД-Штип 2012 

2.     

3.     

22.

2 

Дополнителна литература  

Ред.бро

ј  

Автор Наслов Издавач Година 

1. Jovanovic, V: Transport opasnih 

materija 
Saobracajni 

Fakultet,Beograd 
2004 

2. Erkut,E.Verter,

V. 
Modelingof 

transport risk for 

hazardous 

materials 

Operations 

Research,Vol.46.No.5.,pp.6

25-642 

1998 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Електричен и електронски отпад 

2. Код 2FP122717 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар Четврта/седми 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Доцент Ристо Поповски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  



Запознавање со електронскиот отпад и рециклирањето на електронскиот отпад 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед, отпад, класификација на отпадот, опис на електронскиот отпад, опасни 

супстанции во електронскиот отпад, методи за утврдување на количеството на 

електронски отпад, рециклирање на електронскиот отпад, законска регулатива за 

електронски отпад.  

12. Методи на учење: Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии, симулации, 

изучување на практични случаи, изработка на индивидуална работа. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа 

 15 часови 

 

 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности 

т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната, редовноста на предавања 

и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Зоран Десподов Електронски 

отпад (интерна 

скрипта) 

УГД- Штип 
2012 

      

22.2. Дополнителна литература 



Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Tchobanoglous,Theisen, 
Vigil,  

Integrated Solid 

Waste Management 
McGrawHill 1993 

2.     

 

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

 
1. Наслов на наставниот предмет Транспорт на минералните суровини низ 

животната средина  
2. Код 2FP122817 
3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв циклус 

6. Академска година / семестар Четврта/седми 7. Број на 

ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф.д-р Зоран Десподов 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање со технологиите  за транспорт на  минералните суровини и мерките 

за заштита од негативните влијаниа при транспортот низ животната срдина.  
11. Содржина на предметната програма:  

Вовед, штетности кои настануваат при транспортот, штетности поради изградба 

на транспортни траси, штетности поради работа на транспортни средства, 

негативни влијаниа на транспортните товари на околината, законска регулатива 

во врска со дозволеното ниво на штетности при транспортот, заштита на ЖС при 

класични технологии на транспорт, заштита на ЖС при железнички транспорт, 

заштита на ЖС при лентест транспорт, заштита на ЖС при транспорт со 

цевководи, технологии на транспорт со зголемен степен на заштита на ЖС.  

12. Методи на учење: Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии, 

симулации, изучување на практични случаи, изработка на индивидуална работа. 
13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото 

време 
30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања- теоретска 

настава 
30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа 

 15 часови 

 

 

16. Други форми на 

активности 
16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 



17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
60% успех од сите предиспитни активности 

т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 
20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Зоран 

Десподов 
Транспорт на 

минерални 

суровини низ 

животната 

средина (интерна 

скрипта) 

УГД-Штип 2012 

2. Питер Калоу Прирачник за 

проценка и 

менаџмент на 

ризиците на 

животната 

средина 

Проект на Влада на 

Р.М (преведени 

книги) 

 

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Grujic,M. Transport 

mineralnih sirovina 

kroz životnu 

sredinu 

RGF- 
Beograd 

1998 

2. Grujic,M., 

Boroska, J.  
Environment – 

Friendly external 

ore conveyance 

RGF Belgrade-

FBERG Kosice 
2006 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Ремедијација на подземни води и геосредини 

2. Код 2FP122917 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 



4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар Четврта/VII 7. Број на 

ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Војо Мирчовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

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

решавање на конкретни задачи поврзани со ремедијацијата на геолошките 

средини и подземните води по ексцесни загадувања и хаварии 

11. Содржина на предметната програма: Загадувачи и загадувачки материи, 

природна осетливост-ранливост на подземните води и на геолошката средина на 

загадување, движење на загадувачките материи во заситена и незаситена 

хидрогеолошка средина, методи за ремедијација на подземните води и 

геолошките средини, моделирање на движењето на загадувачките материи и 

нивната ремедијација, примери од ремедијација. 

12. Методи на учење: Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии,  

изучување на практични случаи, изработка на индивидуална работа. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- 

теоретска настава 

30 часови 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  15 часови 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 

16.3 Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности 

т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 



21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Н. Крешић, 

С.Вујасиновић, 

И. Матић,.  

 

Ремедијација 

подземних вода 

и геосредине, 

Универзитет у 

Београду, Београд 

2006 

2.     
3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Мирчовски, В, 

Мајер, Д.  

 

Заштита на 

подземни води. 

Учебник, 

Факултет за 

природни и 

технички науки 

Универзитет Гоце 

Делчев Штип 

2011 

2. Интернет 

 

Стручна 

литература 

  

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Еколошка економија 

2. Код 2FP123017 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки,  

 

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

6. Академска година / семестар IV година 

 VIII семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник доц. д-р Марија Хаџи-Николова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со постапките и методите на производство кои допринесуваат за 

минимално загрозување на животната средина 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Вовед, цели на изучување на предметот;  

2. Економија и екологија;  

3. Економски инструменти за заштита на животната средина;  

4. Економски версус задолжителни инструменти за заштита на животната 

средина;  

5. Основни принципи во политиките на животната средина;  

6. Одржлив развој, одржливо користење на природните ресурси; 

7. Еко индикатори, чисто производство;  

8. Начини на управување со отпадот;  

9. Индустриска екологија, зелен дизајн,  

10. Еко етикетирање;  

11. Процена на животниот циклус;  



12. Улогата на приватниот сектор во заштитата на животната средина. 
12. Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, електронско учење, индивидуална 

работа, тимска работа,  консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби (аудиториски), 

семинари, тимска работа 

 15 часови 

 

 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи   15 часови 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 

16.3 Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Дејан 

Мираковски 
Марија Хаџи-

Николова 

Еколошка 

економија 

(Интерна скрипта) 

 2009 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

 

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



 

1. Наслов на наставниот предмет Проценка  на  еколошки ризик 

2. Код 2FP123117 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна  средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар IV година/ VIII 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Дејан Мираковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан  семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Добивање на  основни познавања  за  видовите  на  ризик и методологии за  нивна  

процена 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Вовед,  цели на изучување на предметот; 

2. Методологија на процена  на  ризици; 

3. Мониторинг за процена на еколошкиот ризик 

4. Процена на влијанијата и ризиците врз воздухот; 

5. Процена на  влијанијата и ризиците врз водата; 

6. Процена на  влијанијата и ризиците врз земјиштето; 

7. Матрица на процена на ризик; 

8. Видови на  ризици при технолошките процеси; 

9. Методологии за пресметка и проценка на еколошкиот ризик  
10. Проценка  и пресметка  на  ризикот.  
11. Примери на  проценки  за  различни услови. 
12. Управување со ризици; 

12. Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, електронско учење, индивидуална 

работа, тимска работа,  консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби (аудиториски), 

семинари, тимска работа 

 15 часови 

 

 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи   15 часови 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 

16.3 Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 



од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Дејан 

Мираковски 
Марија Хаџи-

Николова 

Процена на 

еколошки ризик 

(Интерна скрипта) 

 2009 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Комуникациски вештини 

2. Код 2FP133817 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

прв 

6. Академска година / семестар IV/ осми 7. Број на ЕКТС 

кредити  

4 

8. Наставник проф. д-р Тена Шијакова-Иванова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Основната цел на предметот е познавање и разбирање на основните 

комуникациски законитости и потреби на поединецот за комуницирање со 

другите луѓе како и негово оспособување за ефикасна деловна комуникација. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед, суштински одлики на комуникацијата, структура на комуникацискиот 

систем, канали на комуницирање, димензии на комуникацискиот канал, видови на 

комуникација, вербална и невербална комуникација, надминување на застој и 

конфликт во комуникацијата,  комуникација по телефон, видови на деловна 



комуникација, вештини на деловна комуникација, карактеристики на врвни 

менаџери, техники на стрес, култура на изразување и комуникација. 

12. Методи на учење:  

Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии,  изучување на практични 

случаи, изработка на индивидуална работа. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото 

време 
30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 45 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Т. Груевски,  

 

Комуникации и 

култура 

 2004 

2. Т. Шијакова- 

Иванова, 

Интерна скрипта 

 

  

3. Блажевска Д., 

Лилиќ Д. 

Прирачник за 

наставниците во 

основните и 

средните училишта 

 2008 

4. Томас Л. Минс 

 

Деловна 

комуникација 

превод  



 5.  Мери Елен 

Гафи; 

 

Основи на деловно 

комуницирање 

превод  

      

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. John V. Thill, 

Courtland L. 

Bovee 

Excellence in Business 

Communication/ 

Edition 11 

Prentice Hall 2014 

2. Mary Ellen 

Guffey, Dana 

Loewy 

Business 

Communication: 

Process and Product  

Cengage 

Learning 

2014 

3. Ronald Adler, 

Jeanne 

Marquardt 

Elmhorst, 

Kristen Lucas 

Communicating at 

Work: Principles and 

Practices for Business 

and the Professions/ 

Edition 11 

McGraw-Hill 

Education 

2012 

     

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Практична настава - интердисциплинарен проект 

2. Код 2FP123517 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар Четврта / осми 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Ментори за практична настава 

утврдени со Одлука од ННС 

Доц. д-р Марија Хаџи-Николова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на практични знаења од областа на Инженерство за заштита на животна 

средина преку директна вклученост на студентите со нивна практична работа во 

различни стопански субјекти со дејност од областа на животна средина. 

11. Содржина на предметната програма:  

Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна 

ангажираност од 30 дена во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 8 часа на ден. 

Практичната настава се изведува во капацитетите на Факултетот за природни и 

технички науки, УГД – Штип, каде студентите активно учествуваат во апликативната 

работа на соодветните лаборатории во доменот на Инженерство за заштита на животна 

средина.  

Студентите изведуваат практична работа и во стопански субјекти од областа на 

Инженерство за заштита на животна средина по претходно склучен договор. 

http://www.barnesandnoble.com/s/%22John%20V.%20Thill%22?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
http://www.barnesandnoble.com/s/%22%20Courtland%20L.%20Bovee%22?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
http://www.barnesandnoble.com/s/%22%20Courtland%20L.%20Bovee%22?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
http://www.barnesandnoble.com/s/%22Mary%20Ellen%20Guffey%22?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
http://www.barnesandnoble.com/s/%22Mary%20Ellen%20Guffey%22?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
http://www.barnesandnoble.com/s/%22%20Dana%20Loewy%22?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
http://www.barnesandnoble.com/s/%22%20Dana%20Loewy%22?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
http://www.barnesandnoble.com/s/%22Ronald%20Adler%22?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
http://www.barnesandnoble.com/s/%22%20Jeanne%20Marquardt%20Elmhorst%22?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
http://www.barnesandnoble.com/s/%22%20Jeanne%20Marquardt%20Elmhorst%22?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
http://www.barnesandnoble.com/s/%22%20Jeanne%20Marquardt%20Elmhorst%22?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
http://www.barnesandnoble.com/s/%22%20Kristen%20Lucas%22?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall


Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни 

задачи и истите ги извршуваат под менторство и постојана контрола од менторите на 

практичната настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од стопанскиот 

субјект и на тој начин стекнуваат практични знаење и вештини за што имаат теоретска 

основа. 

Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник 

за секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност 

од интерниот ментор од единицата, како и од екстерниот ментор од стопанството, во 

стопанскиот субјект во кој ја изведувал праксата.  

12. Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење 

дневник за практична работа; изработка на самостојна презетација од извршената 

пракса. 

Практичната настава која се реализира од областа на Инженерство за заштита на 

животна средина е усогласена со: 

- Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за 

студентите (Службен весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и 

- Правилник за реализирање на практична настава за студентите на Универзитетот 

„Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник бр. 28/13). 

13. Вкупен расположив фонд на време 4ЕКТС х 30 часови = 120 часови 

14. Распределба на расположивото време 60+60 = 120 часови (0+0+4) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава / 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 60 часови 

16.3. Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  / 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

/ 

17.3. Активност и учество  / 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) / / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

19. Услов за потпис и усвојување на 4 ЕКТС Услов за реализација на практичната 

настава и усвојување на 4ЕКТС е 

предаден дневник за работа со евиденција 

на секојдневните активности потпишан од 

интерен ментор (од факултетот) и 

екстерен ментор (од стопанството).  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Питер Калоу Прирачник за 

проценка и 

превод  



менаџмент на 

ризиците на 

животната 

средина 

 2.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Електромагнетен смог 

2. Код 2FP123217 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна средина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар IV година, VIII 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Доц. д-р Благица Донева 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите со основите за електромагнетното загадување. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед. Поим за сила и поле. Кулонов закон. Гаусов закон. Потенцијал на 

електрично поле. Магнетно поле. Сила во магнетно поле. Амперов закон. 

Електромагнетна индукција. Електромагнетни бранови. Дозволени нивоа на 

електромагнетно зрачење. Нејонизирачко електромагнетно зрачење. Ниско 

фреквентно подрачје. Високо фреквентно подрачје. Инструменти за мерење на 

електромагнетен смог. 

12. Методи на учење:  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 



18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности 

т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, 

индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Делипетров Т., 

Расон Ж., 

Дума Г. 

Геомагнетни и 

електромагнетни 

мерења и 

стандарди за 

квалитет 

Темпус Проект 

- РГФ Штип 

2005 

 2. Делипетров Т., 

Расон Ж., 

Дума Г., 

Белиени Џ. 

Прирачници на 

инструменти за 

мерење  магнетни 

и електромагнетни 

полиња 

Темпус Проект 

- РГФ Штип 

2005 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

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

1. Наслов на нaставниот предмет ГИС 

2. Код 2FP118317 

3. Студиска програма Инженерство за заштита на животна 

средина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички 

науки 

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

6. Академска година/семестар  4/8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Доц. д-р Марјан Делипетрев 

9. Предуслови за запишување на предметот Студентот да има запишано тековна 

година 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите се воведуваат во основите на географско - информационите системи 

11. Содржина на предметната програма: 



Основни поими за ГИС (географски информациони системи); ГПС приемници, сателити, 

точноста на приемот, Криптографија на податоци;  Типови на податоци; картографски 

податоци (точки, линии, полигони, описни); Структура на податоци, топологија, слоеви 

(лејери); Анализа и управување на податоците; Типови на карти; Примена во ЦАД 

програми, АМ/ФМ системи и ЛИС - земни информациони системи. 

12. Методи на учење: Предавања, Вежби (нумерички и практични), семинарски и домашно 

учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

15 часови  

 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 15 часови 

16.2 Самостојни задачи  15 часови 

16.3 Домашно учење   45 часови 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови  70  бодови    

17.2.  Индивидуална работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

                                                  10 бодови 

17.3.  Активност и учество  20 бодови   

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 50 бода        5 (пет)   (F)  

       од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 

       од 61 до70 бода       7 (седум)   (D) 

       од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 

       од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност од предавања и вежби, а за 

завршен испит потребни се 42 бодови 

(од колоквиуми и редовност) 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Еднаш месечно анализа на поминатиот 

материјал и проценка на степенот на 

усвоеното знаење од предавања и вежби  

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. DeMers Michael Fundamentals of 

Geographic information 

systems (превод) 

New Mexico 

State University 

2005 

2.     

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1.  Application of the 

Geographic Information 

System Mapinfo 

DataMap 

Europe Ltd., 

Sofia 

1998 

 


